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Stellingen beborende bij bet proefscbrift Een onderzoek naar
het onderscheid tussen strcf en maatregel in het strafrecht van
Mr. D. van der landen

1. Het onderscheid tussen straf en maatregel dient te vervallen.

2. Het naast elkaar opleggen van een zeer langdurige gevange-
nisstraf en een terbeschikkingstelling met dwangverpleging
is onlogisch, onrechtvaardig en ondoelmatig.

3. De maatregel terbeschikkingstelling moet worden afgeschaft.
De huidige TBS-inrichtingen moeten de functie van 'verple-
gingsgevangenis' krijgen. Zij dienen te worden bestemd tot
verpleging van tot gevangenisstraf veroordeelden die een
psychiatrische behandeling behoeven.

4. Het doel van de gevangenisstraf kan slechts gelegen zijn in
de beveiliging van de maatschappij voor een bepaalde perio-
de.

5. Het is zaak om scherp te onderscheiden tussen het schuldbe-
ginsel, inhoudende dat delinquenten die geen enkel verwijt
van hun handelen kan worden gemaakt niet mogen worden
gestraft, en het proportionele vergeldingsbeginsel, inhouden-
de dat de hoogte van de straf een uitdrukking moet vormen
van de mate van het verwijt. Het eerste beginsel is een
rechtsbeginsel dat als zodanig onvoorwaardelijk dient te
worden gerespecteerd. Het tweede beginsel is niet meer dan
een uitgangspunt voor straftoemeting waarop correcties
mogelijk zijn.

6. De schadevergoedingsmaatregel, zoals die wordt voorgesteld
in wetsvoorstel 21345, is zowel naar vorm als inhoud een
straf.



7. Wetsvoorstel 21327 beoogt een vereenvouding van het
jeugdsanctiestelsel, maar bewerkstelligt het tegendeel.

8. Wetsvoorstel 21504 inzake de voordeelsontneming behelst
onder andere een ingrijpende wijziging van het strafpro-
cesrecht. Gezien het principiele belang van deze wijziging
krijgt het wetsvoorstel niet de aandacht die het verdient.

9. Het streven van de Overleg- en adviescommissie altematieve
sancties om meer 'zinnige straffen' in te voeren is vanuit
rechtsstatelijk oogpunt niet zonder gevaar.

10. De vervroegde invrijheidsstelling is een vorm van volks-
verlakkerij.

11. Er zou veel mee gewonnen zijn indien de communicatie
tussen de universitaire strafrechtsbeoefening en het departe-
ment van justitie zou worden verbeterd.

12. Voor de eerste bezuinigingen op het lager onderwijs werden
leraren op basisscholen onderwijzer genoemd. Voor de
korting op hun aanvangssalarissen heetten docenten op mid-
delbare scholen leraar en hun studenten scholier. Tegen deze
achtergrond moeten universitaire docenten vrezen dat hun
spoedig de hoedanigheid van professor zal worden toege-
kend.

13. Wanneer een uitkeringsgerechtigde wordt betrapt op een
'intieme relatie' met een werkende wordt zij gekort op haar
bijstandsuitkering. Volgens Elsbeth Etty (NRC, 21 septem-
ber 1992) moet hieruit worden afgeleid dat de overheid het
huwelijk en daarop gelijkende sarnenlevingsvormen als een
vorm van prostitutie beschouwt. Ik zou daaraan willen toe-
voegen dat de radicaal feministische beweging en de over-
heid blijkbaar meer gemeen hebben dan beide zullen willen
toegeven.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Straf en maatregel

Het Nederlandse strafrecht kent twee soorten sancties: straffen en maatregelen.
Vanwege deze tweedeling wordt ons strafrechtelijk sanctiestelsel aangeduid met
de term 'tweesporenstelsel'. In dit verband wordt ook het begrip 'dualistisch
sanctiestelsel' of kortweg 'dualisme' gebruikt. Dit ter onderscheiding van een
'monistisch sanctiestelsel' waarin met een soort sancties wordt gewerkt.
In het wetboek van strafrecht is sinds 19831 voor beide sanctiecategorieen een
aparte titel ingeruimd: Titel IT (Boek I) voor de 'Straffen' en Titel ITa (Boek I)
voor de 'Maatregelen'. De in Titel IT genoemde commune straffen zijn: gevan-
genisstraf, hechtenis, het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemenen nutte,
geldboete, ontzetting van bepaalde rechten, plaatsing in een rijkswerkinrichting,
verbeurdverklaring, en openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak. De vier
eerstgenoemde straffen worden aangemerkt als hoofdstraffen, de overige als
bijkomende straffen. De in Titel ITa genoemde commune maatregelen zijn:
onttrekking aan het verkeer, ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel,
plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis en terbeschikkingstelling. Daaraan zal
binnenkort de zogenoemde 'schadevergoedingsmaatregel' worden toegevoegd.
Voor strafrechtelijk minderjarigen gelden aparte sancties. Art. 77g Sr noemt als
jeugdstraffen: plaatsing in een tuchtschool, arrest, geldboete en berisping. De in
art. 77h Sr genoemde jeugdmaatregelen zijn: ter beschikkingstelling van de
regering (voortaan: jeugd-TBR), plaatsing in een inrichting voor buitengewone
behandeling (voortaan: Pibb) , ondertoezichtstelling (voortaan: OTS) en ont-
trekking aan het verkeer. Op dit ogenblik (voorjaar 1992) is bij de tweede kamer
een wetsvoorstel (no. 21327) aanhangig dat strekt tot de invoering van een geheel
nieuw jeugdsanctiestel. Op deze plaats kan worden volstaan met de opmerking
dat het onderscheid tussen straf en maatregel in het beoogde toekomstige jeugd-
strafrecht zal worden gehandhaafd."

Ingevoerd bij de Wet van 31 maart 1983, Stb. 153 (Wet Vermogenssancties).
Voor meer informatie over het nieuwe jeugdsanctiestelsel zie hoofdstuk 9.



Voor wat bet bijzonder strafreebt betreft is bet tweesporenstelsel bet meest
volledig uitgewerkt in de Wet op de Economische Delicten (voortaan: WED).3 In
de WED worden als straf genoemd: 'De gehele of gedeeltelijke still egging van de
onderneming van de veroordeelde' en 'de gehele of gedeeltelijke ontzegging van
bepaalde voordelen, welke reebten of voordelen de veroordeelde in verband met
zijn onderneming van overbeidswege zijn of zouden kunnen worden toegekend,
voor een tijd van ten hoogste twee jaren'. De in de WED genoemde maatregelen
zijn: De voordeelsontneming van art. 8 WED, 'de onderbewindstelling van de
onderneming' en de 'verplicbting tot verricbting van betgeen wederrechtelijk is
nagelaten, tenietdoening van hetgeen wederrechtelijk is verricbt en verricbting
van prestaties tot bet goedmaken van een en ander, alles op kosten van de
veroordeelde, voorzover de reebter niet anders bepaalt' (voortaan: herstel van de
recbtmatige toestand).
In de praktijk veelvuldig toegepaste 'bijzondere' (bijkomende) straffen komen
verder nog voor in de wegenverkeerswet, namelijk: 'Ontzegging van de bevoegd-
beid tot bet besturen van een motorrijtuig voor de tijd van ten boogste vijf jaren'
(voortaan: ontzegging van de rijbevoegdheid) en in de wet aansprakelijkheids-
verzekering motervoertuigen: namelijk 'storting van een geldbedrag in het waar-
borgfonds' (art. 30 WAM).

1.2 Dogmatische onderbouwing van bet tweesporenstelsel

Het onderscbeid tussen straf en maatregel behoort tot de juridiscbe vanzelfspre-
kendheden. Het berust op een oude traditie en beeft een vaste plaats in de straf-
wetgeving. Er bestaat dan ook nauwelijks literatuur waarin dit onderscbeid
fundamenteel ter discussie wordt gesteld." Omgekeerd is ook de literatuur waarin
de criteria worden opgehelderd, waarop dit onderscbeid zou berusten, uitermate
schaars. Over vanzelfsprekendheden schrijft men niet. Het werk van W.A.
lookers vormt in dit opzicht een uitzondering. In de losbladige editie van 'Het
penitentiair reeht' wijdt lookers een uitvoerige beschouwing aan het onderscheid
tussen straf en maatregel. Volgens deze auteur vertoont de strafrechtelijke
maatregel een aantal overeeokomsten met de straf, maar ook een aantal 'essentie-

Strafrechtelijke maatregelen zijn behalve in de WED en de Wegenverkeerswet ook opgenomen in
bij-voorbeeld de Spoorwegwet (art. 58, tweede lid) waar is bepaald, dat bij overtreding van de
artt. 36, 37 en 38 (onder andere: het oprichten van bouwwerken dichter bij de rails dan is
toegestaan) de overtreders op vordering van het openbaar ministerie kunnen worden veroordeeld
om binnen een in het vonnis te bepalen termijn de zaken in de pre-delictuele toestand te herstel-
len. De praktische betekenis van dit soort maatregelen is nihil. Ten aanzien van de maatregel van
art. 58 spoorwegwet meldt HSR dat het onbekend is of deze maatregel ooit is toegepast.
De gunstige uitzondering hierop is het artikel van C. Kelk en Ch. Haffmans, De strafrechtelijke
maatregelen en het tanenende tweesporenstelsel, opgenomen in: Honderd jaar wetboek van straf-
recht, Arnhem 1986, p. 333 tim 347.
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I" verschilpunten.' Hieronder inventariseer ik zijn bevindingen. Tevens zal in
d ze beschouwing de enige dissertatie ooit in ODS land over dit onderwerp ge-

even worden betrokken. Dit proefschrift van W.P.J. Pompe is getiteld
, eveiligingsmaatregelen naast Straffen' en dateert uit 1921. Het naast elkaar
z ten van diens bevinding en Jonkers's meer recente inzichten is onder andere
zipvol, omdat daarmee inzichtelijk wordt gemaakt dat bijna driekwart eeuw
re'chtsontwikkeling schijnbaar niet heeft geresulteerd in noemenswaardige ver-
s, huivingen in de opvattingen omtrent het dogmatische onderscheid tussen straf
en maatregel.

De beschouwingen van Jonkers en Pompe vormen de basis van deze inventarisa-
teo Het is daarom van belang de visie van deze auteurs op het begrip 'vergel-

f..g' uiteen te zetten, teneinde misverstanden te voorkomen over de betekenis
de door hen geconstateerde verschilpunten.

anneer Jonkers het begrip 'vergelding' gebruikt doelt hij niet op de absolute
vergeldingstheorie en ook niet op vergelding in de zin van wraaknemen dan weI
'betaald zetten'. Hij wil slechts tot uiting brengen dat het kwaad van de straf
enkel en aileen kan worden begrepen uit een daaraan voorafgaand in vrijheid
begaan delict. Vanwege dat delict heeft de dader straf 'verdiend". Wanneer hij
die verdiende straf ook inderdaad krijgt, wordt daardoor de atkeurenswaardigheid
van die misdraging voar de dader zelf en voor ieder die het vememen wil
gevoelig gedemonstreerd. Dit zegt dan nog niets over de vraag of en op welke
wijze straffend (vergeldend, afkeurend etc.) gereageerd moet worden. De term
vergelding zegt bij Jonkers dus niets over de vraag of, hoe en met welk doel ge-
straft moet worden. Jonkers staat daarin niet alleen; ook Knigge gebruikt in zijn
oratie het woord 'vergelding' in dezelfde zin."
Anders dan bij Jonkers Jigt bij Pompe geen duidelijk geexpliciteerde visie op het
begrip vergelding ten grondslag aan zijn beschouwingen. Dit valt te verklaren uit
het gegeven dat het begrip 'vergelding', in de tijd dat Pompe zijn dissertatie
schreef, nog geheel werd ingekleurd door de scholenstrijd tussen de zogenoemde
'neo-klassieke richting' en de 'modeme richting' in het strafrecht en de schrijver
zich er nadrukkelijk voor hoedde om als een adept van een van beide stromingen
te worden aangemerkt. Deze behoedzaamheid heeft alles te maken met het door
de auteur ingenomen standpunt ten opzichte van het dogmatische onderscheid
tussen straf en maatregel. Dit onderscheid wordt door Pompe geplaatst in het
kader van de door deze scholen bel eden principieel verschillende straftheorieen.
De straf beschouwt hij aIs een uitvloeisel van de neo-klassieke strafrechtstheorie
en de maatregel als een uitvloeisel van de moderne strafrechtstheorie. Juist omdat
Pompe van mening is dat aan de 'beveiligingsmaatregel' een afzonderlijke plaats

W.A. lookers e.a, Het penitentiair recht, suppl. 3, mei 1976, p. IV-5.
Zie G. Knigge, Her irrationele van de straf, Groningen 1988.
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naast de straf in het wettelijk sanctiestelsel toekomt, is hem er veel aangelegen
niet als pleitbezorger van de modeme richting te worden beschouwd, omdat
daarmee de overtuigingskracht van zijn boodschap zou zijn verzwakt.

Hieronder worden de dogmatische verschillen tussen beide sanctiecategorieen
opgesomd. Voorzover in de tekst niet uitdrukkelijk anders wordt vermeld, neem
ik daarbij steeds de opvatting van Jonkers tot uitgangspunt.

1. Strafoplegging is bedoelde leedtoevoeging, maatregeloplegging is onbedoelde
leedtoevoeging.

Evenals de straf brengt de maatregel leed met zich mee. Het leed dat met de
strafrechtelijke maatregel gepaard kan gaan is niet -en hierin ligt volgens Jonkers
een duidelijk verschil met de straf- als zodanig bedoeld. De auteur ontkent niet,
dat maatregelleed subjectief vaak als strafleed wordt ervaren. Dit komt volgens
hem doordat de strafrechtelijke maatregel aIs het ware geheel strafrechtelijk is
ingekaderd en in het bijzonder omdat ze evenals de straf slechts kan worden
opgelegd in verband met een delict.
Ook Pompe noemt dit criterium. Ik citeer uit zijn proefschrift: 'Het eerste
verschilpunt ( ... ) is, dat de straf in wezen een element van leed moet hebben,
terwijl de beveiligingsmaatregel van aIle leed zoo mogelijk vrij moet zijn'. 7 Ook
Pompe erkende reeds, zo blijkt uit het citaat, dat het berokkenen van teed bij een
maatregel meestal onvermijdelijk zal zijn. Anders dan Jonkers relativeert hij deze
constatering door er op te wijzen dat de 'onteerende' rechtsgevolgen die aan
strafoplegging zijn verbonden bij de beveiligingsmaatregel 'op zich zelf be-
schouwd steeds ontbreken' .

2. Het delict en de straf zijn onlosmakelijk verbonden, voor de maatregel vormt
het delict slechts een aanleiding.

Het is door de aard van het verband tussen delict en sanctie dat de maatregel zich
weer essentieel onderscheidt van de straf. 'Bij de straf gaat het om een funda-
menteel en intrinsiek verband. Bij de maatregel daarentegen is er sprake van een
occasioneel en extrinsiek verband. ,8 Jonkers is van mening dat het delict de
onlosmakelijke grondslag voor de straf vormt, terwijl het delict voor de maatregel
slechts een aanleiding is. Pompe ziet in het delict een voorwaarde voor toepassing
van zowel straf als maatregel. Met dit verschil 'dat de daad voor den beveili-
gingsmaatregel niet slechts de uiterlijke beteekenis heeft van voorwaarde voor
toepassing, maar ook vaak meer de innerlijke van symptoom der gevaarlijkheid.

Pompe, Beveiligingsmaatregelen naast straffen, diss. Utrecht 1921, p. 46.
Jonkers, 1976, p. IV-S.
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De eisch van een symptomatisch delict voorkomt de lichtvaardige toepassing van
Iden beveiligingsmaatregel. Bovendien geeft de symptomatische beteekenis een

j
leidraad voor de bewerking der delicten in aansluiting op de beveiligingsmaatre-
gelen'.?

3. Schuldvergelding is specifiek voor de straf niet voor de maatregel.

Volgens Jonkers is de strafrechtelijke maatregel met een zo dun draadje aan het
delict 'vastgeknoopt', dar deze naar zijn opvatting zelfs zonder delict denkbaar
is.!? Een straf zonder een delict is een contradictio in terminis. Jonkers conclu-
deert hieruit dat: 'het schuldvergeldend karakter dat specifiek is voor de straf aan
de maatregel vreemd is. ,II Volgens Pompe ligt hier de kern van het onderscheid
tussen straf en maatregel. 'De straf, als vergelding, heeft een ethische kleur,
bevat een waardeoordeel, terwijl de beveiligingsmaatregel hiervan evenmin iets
vertoont als een medische behandeling'. 12

4. De schuld limiteert de straf, de maatregel wordt niet gelimiteerd door schuld.

Jonkers omschrijft de strafrechtelijke maatregel in eerste instantie vanuit de straf
als haar tegenpool: '( ... ) naar mijn mening (kan) straf slechts begrepen worden
als de vergelding van schuld. En wanneer men daar de maatregel tegenover steit,
moet deze gedefinieerd worden als een niet-vergeldende strafrechtelijke reaktie
(n.a. v. een delict). Vanwege dat niet-vergeldende karakter is voor toepassing van
de maatregel dan ook niet per se schuld vereist. En als er al schuld is, kan de
maatregel haar (boven) maat toch niet in deze schuld vinden.' 13

Ook op dit punt bestaan geen noemenswaardige verschillen tussen de opvattingen
van Jonkers en Pompeo Laastgenoemde omschrijft dit criterium aldus: 'Voor straf
is dus schuld vereischt, en bij haar toemeting moet een zekere proportionaliteit
met de schuld worden in acht genomen; de beveiligingsmaatregel echter, een
speciaal-preventieve maatregel, dus een ter voorkoming van dreigende delicten bij
afzonderlijke personen, hangt geheel af van de gevaarlijkheid, in den zin van een
zoodanigen toestand bij den betreffenden, dat het plegen van delicten door hem
waarschijn1ijk is'. 14

Pompe, 1921, p. 48.
10 Jonkers, 1976, p. IV-5, met name de volgendezin: 'De maatregel wordt om zo te zeggen aan het

delict 'vastgeknoopt' en ware ook zonder delict denkbaar.'
II Jonkers, 1976, p. IV-6.
12 Pompe, 1921, p. 47.
13 Jonkers, 1976, p. IV-6.
" Pompe, 1921, p. 47.
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5. De maatregel bedoelt de straf aan te vullen.

lookers constateert dat de strafrechtelijke maatregel van origine een uitgesproken
speciaal-preventieve strekking heeft en bedoeld is voor die gevallen, waarin met
de straf - die nu eenmaal niet boven iemands schuld kan uitgaan - niet, althans
onvoldoende de noodzakelijk geachte beveiliging te bereiken is. Dit criterium

, vormt ook voor Pompe de kern van het onderscheid tussen straf en maatregel.

6. De gevaarlijkheid als fundament voor de maatregel.

Wanneer lookers vervolgens de afzonderlijke maatregelen analyseert, merkt hij
op dat de terbeschikkingstelling wat haar grondslag betreft doet deoken aan de
noodweer van art. 41 Sr, 'zij het dat bij de TBR het om publieke en niet om
private noodweer gaat. >15 Dit leidt lookers af uit art. 37, derde lid Sr (oud)
waarin als conditio sine qua non wordt gesteld, dat de openbare orde de TBR
bepaaldelijk vordert (zie ook de nieuwe regeling). Voor andere maatregelen
noemt de wet met zoveel woorden of suggereert op zijn minst de 'gevaarlijkheid'
als grondslag voor de maatregel (plaatsing in een krankzinnigen gesticht en de
onttrekking aan het verkeer). Ten aanzien van de ontneming van het wederrechte-
lijk verkregen voordeel (een maatregel die in 1975, nog niet in het wetboek van
strafrecht was opgenomen maar wei in de wet economische delicten) onderkent
lookers dat haar grondslag niet is gelegen in de gevaarlijkheid, doch eenvoudig-
weg berust 'op de stelregel, dat onrechtmatige verhoudingen en situaties weer
recht getrokken moeten worden door of in ieder geval ten laste van hem, die
voor deze wanverhoudingen aansprakelijk is' .16
Uit zijn analyse van het positieve recht trekt lookers de conclusie dat de grond
van de strafrechtelijke maatregel (afgezien van de voordeelsontneming) ligt in het
aanwijsbaar gevaar, dat een persoon spoedig in min of meer ernstige criminaliteit
zal hervallen. Daarmee is ook het doel van de maatregel aangegeven, namelijk
het opheffen, inperken, neutraliseren of reduceren van dat gevaar. Voor Pompe
ligt dat niet anders. Daartoe kan op deze plaats worden verwezen naar wat onder
punt 7 over zijn inzichten wordt opgemerkt.

7. De maatregel heeft primair een speciaal-preventieve functie, de straf heeft
primair een generaal-preventieve functie.

lookers erkent dat de maatregel ondanks haar speciaal preventieve strekking ook
een normhandhavings- en norminprentingsstrekking beeft. 'Een generale werking,
welke de maatregel (mede) kan hebben, is, dat ontstane onrust tot bedaren wordt

" Jonkers, 1976,p. rv-7.
16 Jonkers, 1976,p. rv-s.
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gebracht, bijvoorbeeld doordat het publiek weet dat een gevaarlijke 'psychopaat'
via TBR uit de samenleving verwijderd is. ,17 Zo bezien lijken de doeleinden van
de maatregel identiek te zijn aan die van de straf. Jookers stelt echter dat deze
generale werkingen als nevenwerkingen gezien moeten worden." Ret primaat
van de maatregel ligt volgens Jookers bij de speciale preventie.
Pompe legt sterk de nadruk op dit verschilpunt: 'Uit de tegenstelling van generale
en speciale preventie vloeit, als derde verschilpunt, voort, dat men bij de straf
voomamelijk let op de daad en bij den beveiligingsmaatregel op den dader. In
minder gang bare , doch scherper termen heet dit, dat de straf in de eerste plaats
betrekking heeft op den invloed, die van de daad uitgaat op de rechtsgenooten, en
daartoe de persoonlijkheid van den dader slechts als kenbron gebruikt, en dat de
beveiligingsmaatregel de gevaarlijke persoonlijkheid van den dader betreft, veelal
met dit voorbehoud, dat de gevaarlijkheid uit de daad moet gekend zijn".'?

8. De verschillende betekenis van het beginsel van individualisatie bij straf en
maatregel.

Een laatste punt van verschil tussen de straf en de maatregel dat wel door Pompe
maar niet door Jookers aan de orde wordt gesteld, is gelegen in de wijze waarop,
en de mate waarin, respectievelijk de straf en de maatregel worden beheerst door
het beginsel van de ~idualisatie. 'Voor wat betreft de straf wordt de individu-
alisatie uit generaal-preventief gezichtspunt door de wetgever beperkt en door de
rechter -vooral in relatie tot de daad- vorm gegeven; bij de maatregel strekt de
individualisatie veel verder, aangezien deze primair is gerelateerd aan de persoon
des daders, die in verband met de meest geschikte behandeling pas na langdurige
observatie voldoende kan worden gekend, hetgeen betekent dat het zwaartepunt
bij de administratie komt te liggen en de wetgever zich meer tot de hoofdlijnen
moet bepalen'. 20

Volgens Pompe vormt dit criterium geen absolute tegenstelling tussen straf en
maatregel: 'De straf mag niet in (een) te nauw sluitend uniform gestoken worden,
zelfs het al of niet toepassen der straf kan men van de omstandigheden laten
afhangen. En de bescherming der individueele vrijheid, de handhaving der rechts-
zekerheid, waartoe wet en rechter vooral geroepen zijn, heeft bij den beveili-
gingsmaatregel vooral niet minder reden van bestaan dan bij de straf". 21

11 Jonkers, 1976, p. IV-IO.
18 Jonkers, 1976, p. IV-IO.
19 Pompe, 1921, p. 47.
20 Deze parafrase van Pompe's opvattingen hieromtrent (op p. 48 van zijn dissertatie weergegeven)

is ontJeend aan C. Kelk, Ch. Haffmans, De strafrechtelijke maatregelen en her tanende twee-
sporenstelsel, opgenomen in het gedenkboek honderd jaar wetboek: van strafrecht, p. 333 tIm 347,
p. 336, die in een zin weten te zeggen datgene waarvoor Pompe oorspronkelijk: meer dan een
pagina nodig had.

21 Pornpe, 1921, p. 49.
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1.3 Ret tweesporenstelsel vanuit wetssystematisch perspectief

Hierboven constateerde ik dat het onderscheid tussen straf en maatregel door bet
overgrote meerdendeel van de juristen als een vanzelfspekendheid wordt be-
schouwd. Daaraan kan nu worden toegevoegd dat dit onderscbeid is te herleiden
tot acht dogmatische criteria. De opvattingen van Pompe verschaffen ons een
aanwijzingen omtrent de status van deze dogmatische criteria. Pompe beschouwt
de straf als een uitvloeisel van de neo-k1assieke strafreehtstheorie en de maatregel
als een uitvloeisel van de modeme strafreehtstheorie. Hieruit kan worden afgeleid
dat het dogmatische onderscheid tussen straf en maatregel in de strafreehtstheo-
retie is gefundeerd.
Indien de hierboven geeiteerde auteurs het geldend reeht correet hebben weerge-
geven dan moeten de door hun opgespoorde dogmatische verschillen tussen beide
sanctiecategorieen tot uiting komen in de te onderscheiden wettelijke voorwaarden
voor strafoplegging en maatregeltoepassing. Dat is eehter geenszins het geval.
In de eerste plaats is in de strafwetgeving geen sprake van een twee- maar van
een driesporenstelsel waarin aan de bijkomende straf een eigen plaats toekomt
tussen de hoofdstraf en de maatregel. Hoewel door de wetgever aangemerkt als
straf vertoont de bijkomende straf in een aantal opzicbten meer overeenkomsten
met de maatregel dan met de hoofdstraf. Het is daarom noodzakelijk de bij-
komende straffen in deze analyse van de wettelijke verschillen tussen straf en
maatregel te betrekken.

1.3.1 Het onderscheid tussen hooJd en bijkomende straffen in het commune
strafrecht

Art. 9 Sr noemt de verschillende boofd- en bijkomende straffen in het commune
volwassenenstrafreeht. Bij de hantering daarvan is de reebter aan een aantal
regels gebonden. In de eerste plaats moet de reehter, indien hij feit en dader
strafbaar oordeelt, Of een straf opleggen Of met toepassing van art. 9a Sr (dan
wei art. 37a, tweede lid Sr) van strafoplegging afzien. In de tweede plaats mag
de reebter alleen in de gevallen waarin de wet dit toelaat, meer dan een boofd-
straf opleggen. Deze regel moet worden toegelicbt. De samenstellers van bet
wetboek streefden naar een eenvoudig strafstelsel. Dit biedt, zo was de gedacbte,
bet voordeel dat straffen onderling vergelijkbaar zijn, betgeen voorwaarde is voor
bet in een juiste verhouding tot bet delict kunnen opleggen van de verschillende
straffen. Door de verschillende aard van gevangenisstraf en geldboete werd
gelijktijdige oplegging van beide strafsoorten voor een feit niet aanvaardbaar ge-
acht, bebalve in de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk toeliet.P Een voor-

21 H.J. Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, eerste deel, Haarlem 1881, p. 137.
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beeld van cumulatie van twee hoofdstraffen geeft art. 14a, vierde lid Sr. De
rechter kan, wanneer hij bepaaJt dat een door hem opgelegde vrijheidsstraf geheel
of gedeeltelijk niet zal worden tenuitvoergelegd (art. 14a, eerste en tweede lid
Sr), tevens een geldboete opleggen. Daarnaast wordt ook in verschillende strafbe-
palingen aangegeven dat gelijktijdige bestraffing met gevangenisstraf en geldboete
is toegestaan (bijvoorbeeld de artt. 225, 226, 326a, 326bis, 328ter, 331, 332 en
335 Sr).
Voor de bijkomende straffen gold dit cumulatieverbod niet. Deze straffen konden
de verschillende hoofdstraffen vergezellen; iets wat uit het adjectief 'bijkomende'
al blijkt. Met uitzondering van de verbeurdverklaring konden de bijkomende
straffen niet los van een hoofdstraf worden opgelegd. Sinds de invoering van de
Wet Vermogenssancties in 1983 heeft de wetgever dit standpunt verlaten. Art. 9,
derde lid Sr bepaalt sindsdien dat de bijkomende straf, indien de wet haar opleg-
ging toelaat, zowel afzonderlijk als tezamen met hoofdstraffen en met andere bij-
komende straffen kan worden opgelegd.P

Vanuit wetssystematisch perspectief is het duidelijk waarom bijkomende straffen
als straf zijn aangemerkt: ze kunnen slechts worden opgelegd bij een veroordeling
in de zin van art. 351 Sv. Uit dogmatisch oogpunt valt veel op het rechtskarakter
van de bijkomende straf af te dingen. Ongetwijfeld brengen bijkomende straffen
leed met zich mee. Het is echter de vraag of de leedtoevoeging wei primair de
bedoeling van de wetgever is, dan wei of de bescherming van de maatschappij
voorop staat, waarbij het toegevoegde leed als het ware 'op de koop toe' wordt
genomen. Bijkomende straffen vertonen onmiskenbare 'maatregeltrekken'. Daar-
toe hoeft slechts de plaatsing in een rijkswerkinrichting en de verbeurdverklaring
te worden vergeleken met respectievelijk de terbeschikkingstelling en de onttrek-
king aan het verkeer. Natuurlijk kunnen ook hoofdstraffen leiden tot bescherming
van de maatschappij maar bij bijkomende straffen is deze strekking veel duidelij-
ker. Er bestaat een direct verband tussen de bijkomende straf en een concreet
aanwijsbaar gevaar. Bijkomende straffen dienen, zo valt in de losbladige com-
mentaar op het penitentiair recht te lezen, tot bescherming van de maatschappij
tegen gevaarlijke voorwerpen (verbeurdverklaring), tegen corrupte ambtenaren of
dubieuze beroepsbeoefenaren (ontzetting van het recht ambten te bekleden of
bepaalde beroepen uit te oefenen), tegen gevaarlijke weggebruikers (ontzetting uit
de rijbevoegdheid), tegen oplichters (openbaarmaking vonnis) en tegen criminele
ondememers (stillegging van de ondememing).
De maatregel van art. 36e Sr 'de voordeelsontneming' vertoont overeenkomsten

23 Deze wijziging houdt verband met de in art. 9a Sr opgenomen bevoegdheid van de reehter om
van strafoplegging af te zien; een bevoegdheid die voor 1983 aileen toekwam aan de kantonrech-
ter. Het lag toen voor de hand om die bevoegdheid dan aan te vullen met de bevoegdheid om te
volstaan met de oplegging van een bijkomende straf.
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met de bijkomende straf. In een bepaald opzicht heeft deze maatregel zelfs een
duidelijker stratkarakter dan de bijkomende straf van verbeurdverklaring. Volgens
art. 33a, eerste en tweede lid Sr, kunnen ook voorwerpen die aan een ander dan
de veroordeelde toebehoren worden verbeurdverklaard. In die gevallen zal men
niet licht van een opzettelijke leedtoevoeging aan de veroordeelde kunnen spre-
ken. Bij de thans in behandeling zijnde herziening van de maatregel 'ontneming
van wederreehtelijk verkregen voordeel' is juist gepoogd de reehten van anderen
dan de veroordeelde of de gewezen verdachte niet aan te tasten.

1.3.2 Her onderscheid tussen sera! en maatregel in her commune strafrecht

Art. 351 Sv luidt: 'acht de reehtbank het telastegelegde feit bewezen, het te zijn
een strafbaar feit en de verdachte deswege strafbaar, dan legt zij op de straf of
den maatregel, op het feit gesteld'. Uit deze formulering zou kunnen worden
afgeleid dat de voorwaarden voor oplegging van een maatregel identiek zijn aan
die van een straf. Dat is eehter niet het geval. Ben straf kan aileen worden
opgelegd in geval van een veroordeling, terwijl maatregelen in principe ook bij
andere einduitspraken kunnen worden opgelegd. In de wet is preeies aangegeven
bij welke einduitspraken de toepassing van welke maatregel mogelijk is. Hier-
onder voigt een bespreking van de wettelijke regeling van de commune volwasse-
nen maatregelen, inclusief die van in behandeling zijnde wetsvoorstellen:
a. de onttrekking aan het verkeer;
b. de ontneming van het wederreehtelijk verkregen voordeel;
c. de ontneming van het wederreehtelijk verkregen voordeel in wetvoorstel
21504;

d. de schadevergoedingsmaatregel in wetsvoorstel 2l345;
e. de plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis;
f. en de terbeschikkingstelling.

a. de onttrekking aan het verkeer
De onttrekking aan het verkeer is geregeld in de artt. 36b, 36c en 36d Sr. Art.
36b Sr geeft aan bij welke einduitspraken de onttrekking aan het verkeer kan
worden opgelegd. Dat is het geval bij:

1. de rechterlijke uitspraak waarbij iemand wordt veroordeeld.
2. de rechterlijke uitspraak waarbij overeenkornstig art. 9a Sr wordt bepaald dat geen straf zal

worden opgelegd.
3. de rechterlijke uitspraak waarbij, niettegenstaande vrijspraak of ontslag van aile rechtsvervolging,

wordt vastgesteld dat een strafbaar feit is begaan.
4. een afzonderlijke rechterlijke beschikking op vordering van het openbaar ministerie.

De reehter kan eehter niet alle voorwerpen aan het verkeer onttrekken. Art. 36c
Sr geeft een opsomming van de voorwerpen die vatbaar zijn voor onttrekking aan
het verkeer:
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1. voorwerpen geheel of grotendeels door rniddel van of uit de baten van het feit verkregen;
2. voorwerpen met betrekking tot welke het feit is begaan;
3. voorwerpen met behulp van welke het feit is begaan of voorbereid;
4. voorwerpen met behulp van welke de opsporing van het rnisdrijf is belemmerd;
5. voorwerpen vervaardigd of bestemd tot het begaan van het misdrijf.
Een en ander slechts voorzover de voorwerpen van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit
daarvan in strijd is met de wet of het algemeen belang.

De onttrekking kan worden uitgesproken bij een vrijspraak of een ontslag van aile
rechtsvervolging en zelfs bij een afzonderlijke rechterlijke beschikking. De
onttrekking zou wat dit betreft een schoolvoorbeeld van een maatregel kunnen
worden genoemd. Doordat deze sanctie kan worden toegepast, ongeacht de uit-
komst van het strafgeding, wordt duidelijk onderstreept dat het delict voor de
maatregeltoepassing slechts een (tamelijk willekeurige) aanleiding vormt. Om met
Jonkers te spreken: van een 'fundamenteel en intrinsiek' verband tussen feit en
sanctie is bij de maatregel van onttrekking aan het verkeer anders dan bij een
straf geen sprake. Toch is dit criterium niet waterdicht want in de wet wordt
vastgehouden aan een verband tussen het telastegelegde feit en de maatregel van
art. 36 b en c Sr. De onttrekking aan het verkeer kan welliswaar worden uitge-
sproken indien het tenlastegelegde feit niet is bewezen, maar het gaat daarbij om
gevallen waarin vast is komen te staan dat een strafbaar feit is begaan, maar niet
dat deze verdachte de dader is. Dit blijkt uit art. 36b, ten derde Sr en uit de
opsoroming in art. 36c Sr van de voorwerpen welke aan het verkeer kunnen
worden onttrokken. Dat de onttrekking kan worden opgelegd bij andere einduit-
spraken dan een veroordeling illustreert duidelijk dat 'schuldvergelding' bij deze
maatregel geen rol speelt. Uit de artt. 350 tim 352 Sv voIgt immers, dat indien
een reehtsgeding eindigt met een andere einduitspraak dan een veroordeling, de
reehter Of de verdachte niet strafbaar (dat is niet-schuldig) heeft bevonden Of aan
de beoordeling van de strafbaarheid (schuld) van de dader met is toegekomen.
Daarmee is tevens een volgend dogmatisch criterium aan de orde gesteld: 'De
schuld limiteert de straf, de maatregel wordt niet gelimiteerd door schuld': Het
zal duidelijk zijn dat de schuld vanwege het niet-vergeldende karakter van de
onttrekking aan het verkeer geen maat kan zijn voor de zwaarte van deze maatre-
gel. Er bestaat dan ook geen verband tussen de waarde van de te onttrekken
voorwerpen en de mate van schuld van de eigenaar. Ook in andere opzichten kan
de onttrekking aan verkeer in dogmatisch opzicht als een modelmaatregel worden
betiteld. Dat de gevaarlijkheid het fundament voor deze sanctie vormt staat buiten
kijf. Men leze in dit verband de slotzin van art. 36c Sr: 'een en ander voor zover
zij (de te onttrekken voorwerpen, schr.) van zodanige aard zijn, dat het onge-
controleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of het algemeen belang'. Dat
deze maatregel een primair speciaal-preventieve functie heeft zal ook niemand
willen betwisten. Het is de wetgever te doen geweest om bescherming van de
maatschappij tegen speeifieke in art. 36c bedoelde 'gevaarlijke' voorwerpen. Dit
blijkt duidelijk uit de memorie van toelichting. De minister dacht destijds aan
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valse muntstempels, valse munten, pomografie, verboden jachtmiddelen of
vistuigen die naar hun aard bestemd zijn om delicten mee te plegen en voorts aan
opium, inbrekerswerktuigen, zware wapens en pantserauto's, omdat deze slechts
door zeer bepaalde personen of onder zeer bepaalde omstandigheden worden
gebruikt op een wijze, die rechtens en maatschappelijk toelaatbaar is.24
Bij de criteria van het gevaar als fundament voor de maatregel en dat van de
speciaal-preventieve stekking daarvan moet in relatie met de onttrekking aan het
verkeer wel worden opgemerkt, dat ons hoogste rechtscollege erg coulant is
gebleken bij zeer ruime interpretaties van de voorwaarde dat het bezit van de
betrokken voorwerpen in 'strijd met de wet of met het algemeen belang' moet
zijn. Niet alleen intrinsiek gevaarlijke voorwerpen kunnen als zodanig worden
aangemerkt maar ook zaken die in verband staan met gevaarlijke voorwerpen. Zo
is eens een langspeelplaat onttrokken aan het verkeer omdat deze deel uitmaakte
van de inventaris van een illegaal radiostation." lookers merkte naar aanleiding
van deze oprekking van het gevaarscriterium op: 'De jurisprudentiele praxis doet
wel eens duchten, dat -de uitdrukkelijke bedoelingen van de wetgever ten spijt-
de onttrekking weer gehanteerd gaat worden als een verkapte verbeurdverklaring
(met name om bewijsperikelen inzake eigendomsvragen te ontgaan)'. Hoewel we
hiermee strikt genomen het terrein van de wetssystematiek verlaten, past op deze
plaats de opmerking dat bovenstaande tendens in de jurisprudentie betekent dat
zelfs de onttrekking aan het verkeer, zoals gezegd in meerdere opzichten een
model-maatregel waarin alle dogmatische kenmerken van de maatregel zich lijken
te verenigen, in de toepassingspraktijk moeilijk te onderscheiden blijkt van de
(bijkomende) straf (van verbeurdverklaring).

b. de bestaande voordeelsontneming
De ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel is in zijn huidige vorm
geregeld in art. 36e Sr. In geval van een rechterlijke uitspraak, waarbij iemand
wegens een strafbaar feit wordt veroordeeld, kan hem de verplichting worden
opgelegd tot betaling aan de staat van een geldbedrag ter ontneming van het
geschatte voordeel dat hij door middel van of uit dat strafbare feit heeft verkre-
gen. De ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel is daarmee de
enige thans in de wet opgenomen maatregel in het commune volwassenen straf-
recht, die slechts bij een veroordeling kan worden toegepast.P Zowel de com-
missie vermogensstraffen (die de wet vermogenssancties voorbereidde) als de
minister van justitie achtten de toepassing van deze sanctie als een reaktie op
delicten die met uitdrukkelijk telaste zijn gelegd en waarvoor geen veroordeling is

,. H.d.S.G. 1954-1955,4043.
l> HR 7 december 1971, NJ 1972, 197.
26 Hetzelfde geldt voor de zogenaamde 'schadevergoedingsmaatregel' van art. 36f Sr. in het thans

aanhangige wetsontwerp 21345.
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uitgesproken 'te rigorous"." Vanuit de kamer is er tijdens de parlementaire
behandeling nog bij de minister op aangedrongen de voordeelsontneming ook bij
ontslag van alle rechtsvervolging wegens niet strafbaarheid van de dader mogelijk
te maken, onder andere met het argument dat zulks bij de onttrekking aan het
verkeer wei mogelijk is. De minister antwoordde daarop:

'Die maatregel, onttrekking aan het verkeer, heeft een duidelijk andere strekking dan de ontneming
van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Die maatregel is een typische veiligheidsmaatregel, die
beoogt te voorkomen dat voor de samenleving gevaarlijke voorwerpen, die bij het onderzoek naar een
strafbaar feit in beslag zijn genomen in het maatschappelijk verkeer terugkomen. De beschermende
werking van deze maatregel vergt dat zij ook moet kunnen worden opgelegd, wanneer de zaak niet
met een veroordeling eindigt. Daarmee is in artikel 36c rekening gehouden.··

Ook de werkgroep 'Iegislatieve projecten vermogenssancties' die het hieronder te
bespreken wetsontwerp 21504 voorbereidde, pleitte in haar eindrapport voor het
mogelijk maken van de voordeelsontneming bij vrijspraak of ontslag van alle
rechtsvervolging. Hiermee werd door de werkgroep beoogd 'het onderscheid in
rechtskarakter tussen straffen en maatregelen ook in de straftoepassingspraktijk
duidelijker tot uiting te laten komen"." De werkgroep constateerde namelijk,
mijns inziens terecht, dat de bestaande voordeelsontneming zich voor wat de
voorwaarden van toepassing betreft in niets onderscheidt van een (bijkomende)
straf. De minister heeft in het wetsontwerp het advies van zijn werkgroep niet
overgenomen. In de memorie van toelichting wordt hierover het volgende opge-
merkt:

'Hoewel hij (de minister, schr.) de beweegredenen van de werkgroep begrijpt, ziet de ondergetekende
er van af haar op dit punt te volgen. Hij is door de over het eindrapport uitgebrachte adviezen over-
tuigd, dat het voorstel van de werkgroep de rechter bevoegd te maken de maatregel in geval van
vrijspraak op technische gronden op te leggen, op schier onoverkornelijke bezwaren stuit. Hij ziet
voorts geen praktische noodzaak om ruimte voor toepassing van de maatregel open te laten in geval
van ontslag van rechtsvervolging".

Wat die 'schier onoverkomelijke bezwaren' zijn zegt de bewindsman niet, maar
daamaar valt gemakkelijk te raden. In de conclusie van een kritische bespreking
van het eindrapport door een groep Tilburgse juristen (waarvan de auteur dezes
deel uitmaakte) zijn de bezwaren k1emmend verwoord:

'Het is naar ons oordeel hachelijk om ten aanzien van deze verstrekkende vermogenssanctie af te wij-
ken van het beproefde systeem van de grondslag van de telastelegging annex negatief-wettelijk bewijs-

27 Zie 0.8.: H.d.S.G. 1981-1982,15012,5, p. 18.
la H.d.S.G. 1981-1982,15012,5, p. 18.
29 Eindrappon van de werkgroep legislatieve projecten vennogenssancties, 's-Gravenhage 1988, p.

27.
30 H.d.S.G. 1989-1990,21504,3, p. 9.
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stelse!' Vrijspraak is vrijspraak. Wanneer in een strafzaak geen bewezenverldaring tot stand komt,

behoort de verdachte niet te worden gecoofronteerd met een ingrijpende vermogenssanctie'P'

De minister lijkt dit oordeel, zij het impLiciet, te onderschrijven. Zonder op de
bespreking van het wetsvoorstel vooruit te willen lopen kan op deze plaats
worden opgemerkt dat deze terughoudendheid niet strookt met de door de minis-
ter in de memorie van toelichting beleden geloof in het bestaan van een 'wezen-
lijk' onderscheid tussen straf en maatregel. Een consequente toepassing van de
aan dat onderscheid ten grondslag liggende dogmatische criteria zou immers
hebben geleid tot het loslaten van de veroordeling als wettelijk vereiste voor de
toepasselijkheid van deze maatregel.

c. Voordeelsontneming in wetsontwerp 21504
Bij koninklijke boodschap van 5 april 1990 werd bij de tweede kamer ingediend
een voorstel tot wijziging van art. 36e Sr 'ter verruiming van de mogelijkheden
tot toepassing van de maatregel van ontneming van wederreehtelijk voordeel'. 32

Art. 36e Sr (voorstel) luidt voorzover hier van belang:

1. Op vordering van het openbaar ministerie kan bij een afzonderlijke rechterlijke beslissing aan
degene die is veroordeeld wegens een strafbaar feit de verplichting worden opgelegd tot betaling
van een geldbedrag aan de staat ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.

2. De verplichting kan worden opgelegd aan de in het eerste lid bedoelde persoon die voordeel heeft
verkregen door middel van of uit de baten van het daar bedoelde strafbare feit of soortgelijke
feiten, waaromtrent voldoende aanwijzigingen bestaan dat zij door hem zijn begaan.

3. Op vordering van het openbaar ministerie kan bij een afzonderlijke rechterlijke beslissing aan
degene die is veroordeeld wegens een rnisdrijf, waarvoor een geldboete van de vijfde categorie
kan worden opgelegd, en tegen wie als verdachte van dat rnisdrijf een strafrechtelijk financieel
onderzoek is ingesteld, de verplichting worden opgelegd tot betaling van een geldbedrag aan de
staat, indien gelet op dat onderzoek aannemelijk is dat de veroordeelde ook op enigerlei andere
wijze wederrechtelijk voordeel heeft verkregen.

Het wetsvoorstel is ingegeven door de wens van de regering om in de praktijk tot
een effeetieve 'afroming' van onreehtmatig verkregen voordeel te komen. Daar-
toe wordt onder andere een aanscherping van de maatregel 'ontneming van
wederreehtelijk verkregen voordeel' voorgesteld. De keuze voor een maatregel is
niet vanzelfsprekend omdat bet doel, afroming van onreehtmatig genoten inkom-
sten, ook kan worden bewerkstelligd met de straf van geldboete. Sinds 1983 heeft
de reehter bij ernstige strafbare feiten (en daar gaat het in het wetsvoorstel om)
een zeer grote straftoemetingsruimte. Niets staat hem in de weg om bij het
bepalen van de hoogte van de geldboete rekening te houden met de 'winst' uit
verdachte's criminele activiteiten. Mocht in de praktijk blijken dat het straf-

1I M.S. Groenhuijsen en A.M. van Kalmthout (red), Yoordeelsonmeming in het strafrecht, Arnhern
1989, p. 201.

32 H.d.S.G. 1989·1990,21504.
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maximum niet hoog genoeg is om tot een volledige afroming te komen dan zou
dat kunnen worden ondervangen door aanpassing van de boetecategorieen (van
art. 23 Sr). De minister van justitie prefereert echter een 'aanscherping' van de
maatregel 'voordeelsontneming'. Deze voorkeur wordt in de memorie van
toelichting met dogmatische argumenten gemotiveerd:

'De ondergetekende heeft zich enerzijds gerealiseerd, dat het in de praktijk niet altijd mogelijk is een
scherpe scheiding tussen het toepassingsbereik van straffen en dat van maatregelen aan te leggen en
dat de reehter met de oplegging zowel van vermogensstraffen als van vermogensmaatregelen in
essentie hetzelfde kan beogen, n1. te bevorderen dat in ieder geval materieel gewin dat door het
plegen van strafbare feiten zou zijn behaald ongedaan wordt gemaakt. Anderzijds berusten de
voorstellen van de ondergetekende wel op, en dienen zij ook te worden verklaard uit, de erkenning dar

er een wezenlijk onderscheid te maken valt in rechtskarakter russen straffen en maatregelen, In de
sfeer van de vermogenssancties is het belangrijkste verschil tussen de vermogensstraf en de vermo-
gensmaatregel, dat met de straf beoogd wordt aan de dader vanwege zijn gedrag en zijn schuld
daaraan een bepaald leed toe te voegen. Een toevoeging, die door het herstel van de schade of
teruggave van wederrechtelijk ontvreemde of verkregen voorwerpen of de tegenwaarde daarvan, niet
wordt bewerksteIligd. De essentie is de relatie tussen de schuld en de boetedoening. De vermogens-
maatregelen zijn niet op leedtoevoeging gericht doch op hetzij bescherming van de maatschappij
(onttrekking aan het verkeer), hetzij het herstel van een reehtmatige toestand, doordat aan de ver-
oordeelde wordt ontnomen wat hem reehtens niet toekornt (ontnerning van wederreehtelijk verkregen
voordeel) of doordat de veroordeelde wordt verplicht toegebrachte schade te vergoeden (de schadever-
goedingsmaatregel als zelfstandige in het Wetboek van Strafrecht op te nemen sanctie)"."

Op deze schijnbaar vlekkeloze redenering valt mijns inziens wei het een en ander
af te dingen. Volgens de minister Iigt het essentiele verschil tussen de vermogens-
straf en de vermogensmaatregel in de al dan niet punitieve (dat is opzettelijk leed-
toevoegende) bedoelingen van de wetgever. Deze opvatting komt geheel overeen
met het eerste van de acht axiomata waarop het onderscheid tussen straf en
maatregel in dogmatisch opzicht is gefundeerd (zie par. 1.2). Nog even afgezien
van de kwestie hoe de voorgestelde voordeelsontneming zich verhoudt met de
overige zeven dogmatische criteria is het nog maar de vraag of met de voordeels-
ontneming nieuwe stijl niet wordt beoogd leed aan de veroordeelde toe te voegen.
De 'aanscherping' van art. 36e Sr wordt noodzakelijk geoordeeld om doelmatiger
dan voorheen te kunnen optreden tegen zware en vaak uiterst lucratieve crimina-
liteit. De gewenste vergroting van de doelmatigheid wordt bereikt door wettelijke
restricties waarmee de oplegging van de huidige voordeelsontnemingsmaatregel is
omgeven te versoepelen of simpelweg af te schaffen. De ministeriele bekentenis
dat niet wordt beoogd deze criminelen te straffen komt in deze context wat
ongeloofwaardig over. Deze indruk wordt nog versterkt indien men bedenkt dat
de minister in het wetsvoorstel niet het advies van de werkgroep Schutte heeft
gevolgd. om de voordeelsontneming bij vrijspraak of ontslag van alle rechtsver-
volging mogelijk te maken, hetgeen door Schutte c.s. niet ten onrechte werd be-
schouwd als een logisch uitvloeisel van het maatregelkarakter van de voordeels-

" H.d.S.G. 1989-1990,21504,3, p. 8.

15



ontneming. De minister vindt dit te ver gaan. Dit valt, mijns inziens, alleen maar
te verkJaren indien de bewindsman zelf ook niet helemaal vrij is van twijfel over
het zuivere maatregelkarakter van deze ingrijpende vermogenssanctie.

In concreto houdt de wijziging van art. 36e Sr het volgende in:

1. De ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel wordt losgemaakt van
de reguliere strafvorderlijke procedure. Imperatief wordt voorgeschreven dat
de voordeelsontneming uitsluitend kan worden opgelegd bij een afzonderlijke
uitspraak na een daarop gerichte vordering van het openbaar ministerie. Voor
dit uitgangspunt voert de minister verschillende redenen aan. In de eerste
plaats moet door deze werkwijze tot uitdrukking worden gebracht dat de
onderhavige maatregel als een afzonderlijke sanctie moet worden gezien, die
niet tot onderdeel van een afgewogen sanctiepakket moet worden gemaakt."
In de tweede plaats geeft deze afzondering van de strafrechtelijke procedure de
mogelijkheid voor de ontneming bijzondere procedurele voorzieningen te cree-
reno Ret onderzoek naar de hoogte van het wederrechtelijke voordeel zal
veelal een financieel-technisch karakter dragen, waardoor behandeling door
een gespecialiseerde kamer van de rechtbank gewenst is. Tevens voorkomt de
afzondering dat vermenging van procedures optreedt en dat het financiele
onderzoek vanwege de ingewikkeldheid en lange duur de opsporing en vervol-
ging van de verdachte nodeloos ophoudt.

2. De ontneming van voordeel wordt mogelijk gemaakt terzake van niet telas-
tegelegde maar zogenaamde 'soortgelijke strafbare feiten', indien er voldoende
aanwijzingen bestaan dat zij door de betrokkene zijn begaan (art. 36e, tweede
Lid2 Sr). Deze uitbreiding is ontleend aan art. 8, onder a, van de WED. In
dit opzicht gaat de voorgestelde voordeelsontneming zelfs verder dan de
'onttrekking aan het verkeer'. Bij deze maatregel wordt zo zagen we hier
boven wel vastgehouden aan een verband tussen de sanctie en het tenlastege-
legde feit.

3. Volgens art. 36e, derde lid Sr kan in geval van veroordeling van de verdachte
voor een delict waarop een geldboete van de vijfde categorie is gesteld,
worden besloten tot ontneming van aan de veroordeelde toebehorend vermo-
gen, waarvan aannemelijk is, dat hij dit op enigerlei wijze wederrechtelijk
heeft verkregen. In de memorie van toelichting wordt dit mijns inziens terecht
'het meest verstrekkende onderdeel van het wetsvoorstel' genoemd. Voor
toepassing van deze maatregel moet aan enige voorwaarden zijn voldaan.
Allereerst moet daadwerkelijk een veroordeling zijn uitgesproken voor een
delict, bedreigd met een boete van de vijfde categorie. Bovendien moet aan de
ontnemingsprocedure een zogenaamd 'strafrechtelijk financieel onderzoek' zijn

34 H.d.S.G. 1989-1990,21504,3, p. 10.
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voorafgegaan. Voor ontneming van voordeel overeeokomstig deze voorziening
behoeft geen causale relatie te worden aangetoond tussen het feit waarvoor de
betrokkene is veroordeeld en het aangetroffen vermogen. De veroordeling is
in de ogen van de minister slechts aanleiding om met behulp van het strafrech-
telijk financieel onderzoek de gehele financiele situatie van de veroordeelde te
onderzoeken. Ieder vermogensbestanddeel waarvan komt vast te staan dat het
direct of indirect langs illegale weg is verkregen, komt op grond van het
voorgestelde art. 36e, derde lid Sr voor ontneming in aanmerking. Niet aileen
vermogensbestanddelen die rechtstreeks door middel van strafbare feiten zijn
verkregen, maar ook indirect verkregen vermogen wordt de kwalificatie
'wederrechtelijk voordeel' toebedeeld. In de memorie van toelichting wordt
dienaangaande gesteld:

'Ook vennogensbestanddelen die op grond van een overigens rechtsgeldige overeenkomst zijn verwor-
yen, doch met middelen die op hun beurt niet langs legale weg zijn verkregen, vertegenwoordigen
wederrechtelijk voordeel, dat kan worden ingebracht bij de bepaling van de waarde waarop dat voor-
deel is te schatten, zelfs indien aldus de omvang van het vennogen van de veroordeelde zou zijn toe-
genomen. Daaronder valt dus de auto of het huis dat met de opbrengst van een transactie in ver-
dovende middelen is aangeschaft; het 'witwassen' van zwart geld baat de veroordeelde niet. En daar-
onder vallen ook revenuen die van de met uit illegale bron verkregen gelden verworven voorwerpen
worden geinkasseerd (interest, dividenten, huuropbrengst etc.). Voldoende is dat aannemelijk is dat de
veroordeelde op enigerlei wijze wederrechtelijk voordeel heeft verkregen. Oat kan dus betrekking
hebben op geheel andere situaties dan de gebeurtenis die tot de vervolging en veroordeling aanieiding
hebben gegeven. Daarin ligt slechts de aanieiding om de gehele financiele handel en wandel van de
veroordeelde uit het verleden' tegen het licht te kunnen houden.P

Wanneer we deze schets van de aangescherpte maatregel van art. 36e toetsen aan
het dogmatisch schema dan blijkt dat de minister daaraan nog een aantaI argu-
menten had kunnen ontlenen voor het als maatregel aanmerken van de voordeels-
ontneming. lookers stelt dat de aard van het verband tussen delict en sanctie de
maatregel van de straf onderscheidt. 36 De in het voorgestelde art. 36e, tweede
lid Sr, neergelegde regel dat niet aileen voordeel dat is verkregen uit het feit
waarvoor wordt veroordeeld vatbaar is voor ontneming maar ook winsten uit
'soortgelijke feiten', sluit aan op dit dogmatische criterium. Datzelfde geldt voor
de 'losse' relatie tussen het strafbare feit en de op te leggen maatregel in art. 36e,
derde lid Sr. Ben veroordeling wegens een delict waarop een geldboete van de
vijfde categorie is gesteld, vormt letterlijk de aanleiding om het gehele vermogen
van de veroordeelde tegen het licht te houden en eventueel te confisceren.
Er is meer. De maatregel onderscheidt zich volgens lookers van de straf doordat
voor de toepassing van de maatregel geen schuld is vereist. En als er aI schuld is,

" H.d.S.O. 1989-1990,21504,3, p. IS.
l6 Bij de straf gaat het volgens Jonkers om een 'fundamenteel en intrinsiek' verband. Bij de

rnaatregel daarentegen is er zijns inziens sprake van een 'occasioneel en extrinsiek' verband. Op
basis hiervan komt hij tot de conclusie dat het delict 'de oniosrnakelijke grondslag voor de straf
vorrnt, terwijl dit delict voor de maatregel slechts een aanleiding is' .
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dan kan de maatregel haar bovenmaat toch met in deze schuld vinden. Hierboven
hebben we gezien dat het wetsvoorstel mede is ingegeven door de wens de
maatregel meer eigen accent te geven door de vraag naar de toe te passen maatre-
gel duidelijk te scheiden van de straftoemetingsvraag. Daartoe bestaat uit dogma-
tisch perspectief ook aile reden. Nu de schuld voor de toepassing van een maatre-
gel niet vereist is, hoeft het aan de verdachte toe te voegen maatregelleed met in
verhouding te staan tot de ernst van zijn misdraging. Er van uitgaande dat de
hoogte van de op te leggen straf wei een uitdrukking moet vormen van de ernst
van het feit, bestaat er aile reden de vraag naar de toe te passen maatregel te
ontkoppelen van de straftoemeting.
De conclusie van de beknopte bovenstaande exercitie mag zijn dat de minister ten
minste twee argumenten voor het als maatregel benoemen van de voordeelsont-
neming heeft laten liggen. Daarmee wordt, mijns inziens, een belangrijk dilemma
aangestipt. Van het in de memorie van toelichting genoemde argument dat de
voordeelsontneming met aan de voor strafoplegging geldende criteria hoeft te
voldoen omdat het moet worden aangemerkt aIs een maatregel vanwege de met-
punitieve bedoelingen van de minister, heb ik gezegd dat het 'ongeloofwaardig'
aandoet. Ik kwam tot dat oordeel omdat mijns inziens de voordeelsontneming wel
degelijk aIs straf is bedoeld. Nu blijkt dat er nog minstens twee extra dogmati-
sche argumenten kunnen worden aangevoerd die de minister in zijn keuze voor
de maatregel en de daaraan inherente minder stringente rechtswaarborgen voor de
verdachte, gelijk lijken te geven. Ret paradoxale is echter dat die argumenten
worden gegenereerd doordat in de wet aperte inbreuken worden gemaakt op de
rechtswaarborgen waarmee strafoplegging rechtens is omgeven. Daarmee is een
cirkelredenering blootgelegd: Door inbreuken te maken op het rechtsbeginsel dat
de straf betrekking moet hebben op een het telastegelegde en bewezenverklaarde
delict worden dogmatische argumenten geschapen waarmee diezelfde inbreuken
kunnen worden gelegitimeerd.

d. De schadevergoedingsmaatregel (wetsvoorstel 21345)
Op 11 oktober 1989 werd bij de tweede kamer ingediend een wetsvoorstel tot
'aanvulling van het Wetboek van Strafrecbt, het Wetboek van Strafvordering, de
Wet voorlopige regeling schadefondsgeweldsmisdrijven en andere wetten met
voorzieningen ten behoeve van slachtoffers van strafbare feiten'. Dit wetsvoorstel
is voorbereid door de Commissie wettelijke voorzieningen slachtoffers in het
strafproces, naar haar voorzitter ook wel de commissie Terwee genoemd. Deze
commissie adviseert de positie van het slachtoffer in het strafproces te verstevi-
gen:
- In de eerste plaats door een verruiming van de mogelijkheid van de bena-

deelde partij om zich te voegen in het strafproces,
- In de tweede plaats door invoering van een scbadevergoedingsstraJ
- In de derde plaats door opneming van een nieuwe bijzondere voorwaarde in
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artikel 14c Sr op basis waarvan aan de veroordeelde de verplichting (in de
vorm van een voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling) kan worden
opgelegd een geldbedrag te storten in het schadefondsgeweldsmisdrijven of
over te maken ten gunste van een instelling die de belangen van slachtoffers
van delicten behartigt.

- In de vierde plaats door een verbetering van de Wet voorlopige regeling
schadefonds geweldsmisdrijven.

Ret leeuwendeel van deze aanbevelingen van de commissie Terwee wordt, na de
gebruikelijke adviesronde langs rechterlijke macht, openbaar mini sterie , de
advocatuur en verantwoordelijke maatschappelijke organisaties, ongewijzigd
overgenomen in het definitieve wetsontwerp. De schadevergoedingsstraf wordt
echter omgezet in een schadevergoedingsmaatregel. Deze etikettenwisseling zal
hieronder aan een nadere analyse worden onderworpen.

Aan het voorstel van de commissie Terwee tot de invoering van de schadever-
goedingsstraf liggen de volgende overwegingen ten grondslag.
In de eerste plaats biedt de schadevergoedingsstraf aan slachtoffers van delicten
een aantal voordelen. Die voordelen zijn":
- De schadevergoedingsstraf komt het slachtoffer ten goede en niet de Staat.
- Ret slachtoffer wordt niet geconfronteerd met invorderingsperikelen. Ret

openbaar ministerie is belast met de executie van de schadevergoedingsstraf.
- De schadevergoedingsstraf is van principiele betekenis omdat in deze sanctie

het belang van het slachtoffers uitdrukkelijk wordt erkend.
In de tweede plaats berust het voorstel om de schadevergoedingsstraf als nieuwe
sanctie te introduceren op de overweging dat deze straf de gebruikelijke strafdoel-
einden kan dienen. De commissie-Terwee onderbouwt deze stelling als volgt:
- Ret delict vormt een inbreuk op een concreet belang van het slachtoffer. Van

de reaktie op dat delict mag dan worden verwacht dat aan dat geschonden
belang aandacht wordt besteed.

- Het strafproces heeft een 'vredemakende' functie. Deze functie komt pas tot
haar recht indien de reaktie op het delict niet voorbij gaat aan het particuliere
belang.

- De speciaal-preventieve strekking van bet strafrecht wordt door de schade-
vergoedingsstraf bevorderd. De verplichting van de dader om de door hem
aangerichte schade te vergoeden verscherpt het bewustzijn van de dader te
moeten instaan voor de gevolgen van zijn handel en, betgeen een eerste voor-
waarde is voor een succesvolle resocialisatie van de veroordeelde.

- De scbadevergoedingsstraf vervult een generaal-preventieve functie. De

11 Wettelijke voorzieningen slachtoffers in het strafproces, Rapport van de Commissie wettelijke
voorzieningen slachtoffers in het strafproces, 's-Gravenhage 1988, p. 45. (Voortaan verkort
aangehaald als Rapport Commissie- Terwee.)
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verplichting om de aangerichte schade te vergoeden die door overtreding van
een strafbepaling is ontstaan, vergroot het respect voor de belangen die door
de strafbepaling worden beschermd.

- De schadevergoedingsstraf past binnen het kader van de vergelding. Met een
beroep op Langemeijer stelt de commissie dat 'indien het volgen van leed op
schuld een eis van gerechtigheid is, de gerechtigheid toch zeker eist, dat het
leed, dat een ander schuldeloos door het strafbare feit lijdt, op de schuldige
wordt afgewenteld' .38

- Tenslotte kan de schadevergoedingsstraf volgens de commissie een bijdrage
leveren aan de conflictoplossing. Door de schadevergoeding kunnen gevoelens
van kwetsing of wrok bij het slachtoffer worden verzacht.

In par. 3.4 van haar eindrapport zegt de commissie te hebben overwogen het
opleggen van de schadevergoedingsverplichting niet als straf maar als maatregel
te construeren. In navolging van art. 36e Sr zou de rechter dan de bevoegdheid
worden gegeven de veroordeelde te verplichten tot de betaling van een schadever-
goeding aan het slachtoffer. De commissie heeft er echter de voorkeur aan
gegeven om de schadevergoeding als straf in het concept wetsvoorstel op te
nemen omdat het aanmerken van deze verplichting als maatregel het bezwaar zou
hebben 'dat het vergeldende en schuldverwijtende element komt te ontbreken' .39

Uit de memorie van toelichting bij het definitieve wetsvoorstel blijkt dat in de
adviesronde dogmatische bezwaren zijn geopperd tegen de schadevergoedings-
straf. Zo zou de schadevergoedingsstraf volgens de critici geen straf zijn, omdat
de verplichting tot schadevergoeding recbtsstreeks uit de wet voortvloeit. Met
name bet element van leedtoevoeging, dat zo typerend is voor straffen, zou
ontbreken. Daarmee staat in verband een tweede punt van kritiek op de schade-
vergoedingsstraf namelijk dat de voorgestelde straf een tweeslachtig karakter zou
bebben, betgeen een gevolg is van de civiele en strafrechtelijke componenten
waaruit deze straf is opgebouwd. Zo vinden deze critici bet voorstel om enerzijds
als grondslag van de schadevergoedingsstraf te kiezen voor de civielrecbtelijke
aansprakelijkheid, en anderzijds de hoogte van deze straf te relateren aan de ernst
van het feit, de verwijtbaarbeid van het gedrag en de draagkracht van de verdach-
te, bezwaarlijk."
De minister heeft op basis van deze dogmatiscbe bezwaren besloten om de
schadevergoedingsverplicbting niet als straf maar als maatregel aan te merken.
De bewindsman motiveert zijn ingreep zo:

3' Rapport Commissie-Terwee, p. 25.
39 Rapport Commissie-Terwee, p. 47.
40 H.d.S.G 1989-1990,21345,3, p. 5.
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'In de sfeer van de verrnogenssancties is het belangrijkste verschil tussen de verrnogensstraf en de
verrnogensmaatregel, dat met de straf beoogd wordt aan de dader vanwege zijn gedrag en zijn schuld
daaraan leed toe te voegen. Een toevoeging waarop een maatregel, zoals bijvoorbeeld de teruggave
van het wederrechtelijk genoten voordeel (art. 36e Sr), niet primair is gericht. De vermogensmaatre-
gelen zijn in eerste instantie gericht op de bescherming van de maatschappij (onttrekking aan het
verkeer, art. 36b Sr) of het herstel van de rechtmatige toestand, (ontneming van het wederrechtelijk
genoten voordeel). Gelet op deze verschillen in rechtskarakter tussen de verrnogensstraffen en maat-
regelen ligt het meer in de rede de schadevergoedingsverplichting als maatregel en niet als een straf
aan te merken. De schadevergoedingsplicht is primair gericht op het herstel van de rechtmatige
toestand en voegt, zoals in de adviezen wordt geconstateerd, geen extra Ieee! aan de dader toe. Dit laat
echter onverlet dat de schadevergoedingsmaatregel een strafreehtelijke sanctie is die (... ) voldoet aan
de doeleinden van het strafrecht. Het verschil met een straf is echter dat de veroordeelde een verplich-
ting wordt opgelegd, waaraan hij reeds uit andere hoofde behoort te voldoen. De maatregel voegt
derhalve geen extra leed toe' ."

De nieuwe maatregel wordt als art. 36f opgenomen in titel ITa 'Maatregelen'.
Art. 36f luidt:

I. Bij een reehterlijke uitspraak waarbij iemand wegens een strafbaar feit wordt veroordeeld, kan
hem de verplichting worden opgelegd tot betaling aan de staat van een som gelds ten behoeve van
het slachtoffer. De staat keert een ontvangen bed rag onverwijld uit aan het slachtoffer.

2. De reehter kan de maatregel opleggen indien en voorzover de verdachte jegens het slachtoffer
naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade.

3. De maatregel kan te zamen met straffen en andere maatregelen worden opgelegd.
4. De art. 24a en 24b, eerste tot en met vierde lid, zijn van overeenkomstige toepassing, met dien

verstande dat de verhoging van het ingevolge de maatregel verschuldigde bed rag vervalt aan de
staat.

5. Betalingen door de veroordeelde aan de staat verricht, strekken in de eerste plaats tot voldoening
van de maatregel en vervolgens tot voldoening van de krachtens het vierde lid ingetreden
verhogingen.

6. Art. 24c is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de toepassing van de vervang-
ende hechtenis de verplichting ingevolge de maatregel tot schadevergoeding ten behoeve van het
slachtoffer niet opheft.

Deze regeling van de schadevergoedingsmaatregel in art. 36f Sr vertoont opval-
lend veel overeenkomsten met het door de commissie- Terwee voorgestelde art.
32 Sr, waarin de schadevergoedingsstraf is opgenomen.

Dit art. 32 Sr (voorstel Cie-Terwee) luidt:

I. De schadevergoedingsstraf bestaat uit de betjling van een som gelds door de veroordeelde aan de
staat ten behoeve van de benadeelde partij als bedoeld in artikel 51 a van het Wetboek van
Strafvordering. De staat keert een ontvangen bedrag onverwijld uit aan de benadeelde partij.

2. Zij kan worden uitgesproken bij veroordeling wegens enig strafbaar feit indien en voor rover de
verdachte jegens de benadee1de partij naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade.

3. Zij kan niet hoger zijn dan de geldboete die ten hoogste voor het strafbare feit kan worden
opgelegd. De artikelen 23, eerste en tweede lid, en 24 zijn van overeenkomstigetoepassing.

4. De artikelen 24a en 24b eerste, tweede, derde en vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing,
met dien verstande dat de verhoging van de schadevergoedingsstrafvervalt aan de staat.

., H.d.S.G. 1989-1990,21345,3, p. 5.
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5. Betalingen door de veroordeelde aan de staat verricht, strekken in de eerste plaats tot voldoening
van de schadevergoedingsstraf en vervolgens tot voldoening van de krachtens het eerste en tweede
lid van art, 24b ingetreden verhogingen.

6. Artikel 24c is eveneens van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de toepassing van
de vervangende hechtenis de verplichting tot voldoening van schadevergoeding aan de benadeelde
partij niet opheft.

Vergelijking van art. 36f Sr (wetsvoorstel 21345) met art. 32 Sr (Cie-Terwee)
leert dat de omzetting van de schadevergoedingsstraf in de schadevergoe-
dingsmaatregel wetssystematisch bezien nauwelijks consequenties heeft. Ret enige
verschil is dat de maximale hoogte van de schadevergoedingsstraf is gekoppeld
aan de maximale geldboete gesteld op het feit waarvoor wordt veroordeeld terwijl
deze koppeling bij de schadevergoedingsmaatregel ontbreekt.
De voorwaarden voor toepassing (een veroordeling wegens een strafbaar feit plus
aansprakelijkheid naar burgerlijk recht) en de combinatiemogelijkheden met
andere sancties (de schadevergoeding kan samen met elke straf, bijkomende straf
of maatregel worden opgelegd) zijn identiek, terwijl de overige 'bestaande'
maatregelen hun 'eigen karakter' aan afwijkende regelingen op deze gebieden
ontlenen.
Dit geringe verschil tussen de schadevergoedingsstraf en -maatregel rechtvaardigt
het vermoeden dat de keuze van de minister voor de maatregel inderdaad is
ingegeven door dogmatische motieven. Dit is van belang omdat bij een ander
aanhangig wetsvoorstel, met betrekking tot de voordeelsontneming, de legislatieve
voorkeur voor een maatregel mede lijkt te zijn ingegeven door de wens om
ingrijpende inbreuken te maken op de gangbare wetssystematiek. Bij wetsvoorstel
21345 blijkt geen sprake te zijn van een dergelijk instrumentalistisch streven. Ret
is onder die omstandigheden nogal merkwaardig dat de voorgestelde schadever-
goedingsmaatregel de enige maatregel is waarvoor meer voorwaarden voor
oplegging gelden dan zelfs bij straffen gebruikelijk is. De maatregel kan slechts
bij een veroordeling worden opgelegd. Dat betekent dat aan alle algemene
voorwaarden voor strafoplegging (een bewezenverklaring, die oplevert een straf-
baar feit en een 'verwijtbare dader') moet zijn voldaan. Terwijl de bestaansgrond
van maatregelen nu juist is gelegen in de omstandigheid dat ze kunnen worden
toegepast indien een of meer van deze algemene voorwaarden ontbreken. Naast
deze algemene voorwaarden moet ook nog aan een bijzondere voorwaarde voor
strafbaarheid zijn voldaan. Bij maatregelen komen dit soort bijzondere voorwaar-
den vaak voor bij wijze van een soort compensatie voor bet niet van toepassing
verklaren van algemene voorwaarden voor strafoplegging. Bij de schadevergoe-
dingsmaatregel komt de bijzondere voorwaarde dat de dader naar burgerlijke
recbt aansprakelijk moet zijn voor de schade bovenop de algemene voorwaarden
voor strafoplegging. De schadevergoedingsmaatregel is daarmee aan meer
voorwaarden verbonden dan 'gewone' straffen terwijl het voor de band had
gelegen dat er minder voorwaarden zouden gelden. Daarin ligt wetssystematisch
bezien immers het 'eigen karakter' van de maatregel.
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'S' Groenhuijsen scbrijft in Ars Aequi dat het ministeriele streven naar dogma-
tische zuiverheid, dat i.c. heeft geleid tot de omzetting van de door de commissie
oorgestelde schadevergoedingsstraf in een dito maatregel, duidelijk maakt
oever de rechtstheorie op dit punt vervreemd is geraakt van de rechtspraktijk.

Groenhuijsen:

'Schadevergoedingsstrafzou geen straf zijn omdat er geen leedtoevoeging aan de veroordeelde mee
wordt beoogd. Ik moet zeggen dat deze tegenwerping aantoont hoe ver het begrippenapparaat van de
jurist verwijderd kan raken van de belevingswereld van 'gewone' burgers. Het lijkt mij immers
nauwelijks voor twijfel vatbaar dat een dader die wordt verplicht om -tegen zijn zin- een slachtoffer
schadeloos te stellen , dit zal ervaren als een leed, dat hem door de rechter wordt toegevoegd. Met
welke motieven de magistraat dat doet is voor de veroordeelde volstrekt irrelevant. Waar het om gaat
is dat de dader vaak grote inspanning moet leveren om de vereiste prestatie te verrichten. De jurist
mag bijvoorbeeld Diet vergeten dat een eventuele opbrengst van het delict doorgaans al lang is
gespendeerd op het moment dat het schadeherstel wordt bevolen. Daar komt nog bij dat ook de
strafrechtelijke context waarin de verplichting tot schadevergoeding wordt opgelegd, bijdraagt aan het
leedtoevoegende karakter van de sanctie. De gehele procedure staat in het teken van openbare
afkeuring van de telastegelegde daad. De laakbaarheid van de verweten gedraging wordt publiekelijk
en demonstratief onderstreept door het optreden van de rechtsgemeenschap ten behoeve van het
slachtoffer' .42

Een soortgelijk bezwaar van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsspraak dat
het dogmatisch onjuist zou zijn om de schadevergoeding als straf aan te merken
omdat hierdoor geen extra leed wordt toegevoegd aan de veroordeelde daar de
verplichting tot schadevergoeding rechtsstreeks uit de wet voortvloeit, en dus op
het moment van berechting reeds bestaat, wordt eveneens door Groenhuijsen
weerlegd. Volgens deze auteur staat ook deze kritiek 'op gespannen voet met het
rechtsleven'. Het spreekt vanzelf dat door het delict ex. art. 1401 Bw een verbin-
tenis uit de wet ontstaat tot vergoeding van de door dat delict aangerichte scbade.
De nakoming van de verplichting is ecbter niet eenvoudig. Dader noch slacbtoffer
zullen de daadwerkelijke vergoeding van de scbade zien als een vanzelfsprekende
zaak.

e. de last tot plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis
De last tot plaatsing in een psychiatriscb ziekenhuis voor de termijn van een jaar
is geregeld in art. 37 Sr. Uit het eerste lid valt op te maken dat deze maatregel
nooit bij een veroordeling kan worden opgelegd. Voorwaarde is immers dat bet
strafbaar feit 'wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn
geestvermogens' niet aan de verdachte kan worden toegerekend. In dat geval is
een veroordeling uitgesloten op grond van art. 39 Sr en moet ingevolge art. 351
Sv. een ontslag van rechtsvervolging plaats hebben. Uit de omstandigbeid dat in
art. 37, eerste lid Sr wordt gesproken over 'een strafbaar feit' kan worden

'2 M.S. Groenhuijsen, De rode draad 'goed nieuws voor slachtoffers van delicten'; AA 38 (\989)9,
p.744.
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afgeleid dat deze maatregel niet kan worden opgelegd in geval van een vrijspraak
of een ontslag van aile reehtsvervolging wegens niet kwaIificeerbaarheid van het
telastegelegde feit. In de wet worden naast de ontoerekeningsvatbaarheid nog
enkele additionele voorwaarden voor de plaatsing opgesomd:
1. de verdachte moet gevaarlijk zijn Of voor zichzelf Of voor anderen Of voor de

aIgemene veiligheid van personen of goederen (art. 37, eerste lid Sr).
2. de reehter kan een last tot plaatsing sleehts geven indien hij zich 'een met

redenen omkleed, gedagtekenden ondertekend advies heeft doen overleggen
van ten minste twee gedragskundigen van verschillende disciplines - waaron-
der een psychiater - die de betrokkene ten hoogste een half jaar voor de
aanvang van de terechtzitting hebben onderzocht (art. 37, tweede lid Sr).

De plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis is door de wetgever verbonden aan
de schulduitsluitingsgrond opjoerekeningsvatbagrheid. Daaruit blijkt duidelijker
dan bij de hiervoor besproken onttrekking aan het verkeer, de bestaande en
toekomstige voordeelsontneming en de komende schadevergoedingsmaatregel het
belang van het onderscheid tussen straf en maatregel bij de applicatie van sane-
ties. De eerste genoemde maatregel is bij aile einduitspraken (inclusief veroorde-
ling) mogelijk, de bestaande en toekomstige voordeelsontneming en de in te
voeren schadevergoedingsmaatregel aileen bij een veroordeling, de plaatsing
aileen bij een duidelijk omschreven gebrek in de 'verwijtbaarheid'. In par. 1.2.
hebben we gezien dat deze omstandigheid wordt aangegrepen om het onderscheid
tussen straf en maatregel te verklaren uit de aan- of afwezigheid van schuld als
voorwaarde voor strafbaarheid. Bij zodanige exercities wordt de plaatsing ten
onrechte aIS schoolvoorbeeld van de maatregel gepresenteerd en afwijkingen op
de aan die maatregel ontleende dogmatiek worden als uitzondering op de regel
beschouwd.

f. de terbeschikkingstelling (TBS)
De 'terbeschikkingstelling' is geregeld in de artikelen 37a tim 38i Sr. Daarbij
moet onderscheid worden gemaakt tussen TBS zonder bevel tot verpleging en
TBS met bevel tot verpleging. Voorwaarden voor oplegging van deze maatregel
zonder bevel tot verpleging zijn (zie artt. 37a, 37b en 38a Sr):
1. een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens

tijdens het begaan van het delict.
2. het bewezen feit is of een misdrijf waarop naar wettelijke omscbrijving een

gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld, of een van de in art. 37a,
eerste lid onder 1 Sr met name genoemde misdrijven.

3. de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen moet
de oplegging van de maatregel vereisen.

4. De reehter moet kennis nemen van de rapporten en adviezen die over de per-
soonlijkheid van de verdachte zijn uitgebracht, daarnaast moet bij de ernst van
het begane feit en de veelvuldigheid van voorafgaande veroordelingen wegens
misdrijf in zijn beslissing betrekken.
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Voor de terbeschikkingstelling met verpleging stelt de wet nog enige extra
voorwaarden:

5. de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of
goederen moet de verpleging eisen.

6. de reehter moet zich een met redenen omkleed, gedagtekend en ondertekend
advies doen overleggen van twee gedragskundigen van verschillende disci-
plines - waaronder een psychiater - die de betrokkene ten hoogste een half jaar
voor de aanvang van de tereehtzitting hebben onderzocht.

De maatregel kan in de beide genoemde varianten worden opgelegd zowel bij een
veroordeling als bij een ontslag van alle reehtsvervolging wegens de aanwezig-
heid van de in art. 39 Sr genoemde schulduitsluitingsgrond (ontoerekeningvat-
baarheid). In het laatste geval kan de terbeschikkingstelling afzonderlijk of in
combinatie met de plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis worden opgelegd (art.
37a, vierde lid Sr); bij een veroordeling kan deze sanctie apart dan wel in
combinatie met andere straffen of maatregelen worden toegepast (art. 37a, tweede
lid Sr).

1.3.3 Het onderscheid tussen straf en maatregel in hetjeugdstrafrecht

Bij de bereehting van jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar worden in plaats
van de hierboven genoemde sancties jeugdstraffen en -maatregelen toegepast.
In art. 77g staan de jeugdstraffen opgesomd. Dit zijn:

I. plaatsing in een tuchtschool (aleen terzake van misdrijven);
2. arrest (aileen terzake van misdrijven en overtredingen waarover de rechtbank in eerste aanleg

vonnist);
3. geldboete;
4. berisping.

In art. 77h worden de maatregelen genoemd. Dit artikel luidt:

De maatregelen zijn:
a. in geval van misdrijf:
I. terbeschikkingstelling van de regering;
2. plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling;
3. ondertoezichtstelling;
4. onttrekking aan het verkeer.
b. in geval van de overtreding van artikel 432":
I. plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling;
2. ondertoezichtstelling;
3. onttrekking aan het verkeer,

.. Bedelarij, landloperij, souteneurschap.
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c. in geval van een andere overtreding waarover de rechtbank in eerste aanleg vonnist:
I. ondertoezichtstelling;
2. onttrek.king aan het verkeer.

Het bovenstaande sanctiestelsel wordt in het thans aanhangige wetsvoorstel 21327
aanmerkelijk vereenvoudigd. In het toekomstig stelsel is, naast de reeds bekende
vermogenssancties, nog sleehts plaats voor een vrijheidsbenemende straf (jeugd-
detentie) en een vrijheidsbenemende maatregel (plaatsing in een inrichting voor
jeugdigen). Het toekomstige stelsel wordt in hoofdstuk 9 uitvoerig besproken. Op
deze plaats zal ik mij verder beperken tot het vigerende stelsel.
De verbeurdverklaring kan als bijkomende straf en als bijkomende maatregel
worden opgelegd aI naar gelang zij een hoofdstraf of maatregel flankeert. Daar-
naast mag de verbeurdverklaring in de plaats treden van een hoofdstraf of maat-
regel (zie art. 77i, eerste en tweede lid Sr). In het jeugdstrafreeht kan de ver-
beurdverklaring het beste worden vergeleken met een kameleon. AI naar gelang
de achtergrond verandert ze van kleur. Van een eigen reehtskarakter is in het
geheel geen sprake. Oit is m. i. symptomatisch voor het gehele jeugdsanctiestel
want ook daar waar de wetgever wei onderscheid maakt tussen straf en maatregel
is het verschil in de daaraan verbonden reehtsgevolgen (in de zin van voorwaar-
den voor toepassing) meestal zo nihil dat daarin geen duidelijk dogmatisch onder-
scheid tussen beide sanctiecategorieen tot leven komt. Dit verschijnsel wordt
waarschijn1ijk veroorzaakt doordat het jeugdstrafreeht een duidelijk pedagogisch
karakter heeft. In een dergelijke context bestaat voor begrippen als vergelding en
schuld weinig ruimte. Meer nog dan in het volwassenenstrafreeht is de persoon
van de dader, en zijn mogelijkheden tot verbetering, bepalend voor de toe te pas-
sen sanctie. De mate waarin de jeugdige een therapeutische correetie van zijn
karakter behoeft overschaduwt dan al snel elke dogmatische onderscheiding. Oat
komt o.a. tot uiting in het feit dat de kinderreehter bij een veroordeling (wegens
misdrijt) uit aile hierbovengenoemde straffen en maatregelen mag kiezen. De
reehter kan alle genoemde jeugdmaatregelen dus als hoofdsanctie opleggen bij een
veroordeling.?'

M.l.C. Koens heeft reeentelijk (in 1987) nog een poging gewaagd om het on-
derscheid tussen straf en maatregel in het jeugdstrafreeht te verklaren. Het
onderscheid lijkt volgens deze auteur te zijn gebaseerd op verschillen in op-
voedkundig karakter van beide soorten sancties:

'leugdmaatregelen zijn gericht op een -al dan niet intrarnurale- aanpak binnen een penaal kader van
problemen in de opgroei van de jeugdige die in verband worden gebracht met de criminele gedraging-
en en die niet binnen een vooraf te begrenzen korte periode kunnen worden verholpen. De opvoeding
en verzorging van de jeugdige wordt door de overheid van de ouders of voogd overgenomen ofwel
wordt met behulp van de maatregel, bijvoorbeeld de ondertoezichtstelling, op arnbulante wijze steun

44 In het volwassenenstrafrecht bestaat sinds 1988 een zelfde mogelijkheid bij de TBS.

26



verleend aan ouders of voogd bij de opvoeding van de jeugdige. Anders gezegd: heropvoeding of
opvoedlrundige bijstand geven binnen een penaal kader staat voorop.
De jeugdstraffen dienen vooral om jeugdigen op pedagogisch verantwoorde wijze in een korte periode
te laten ervaren dat hun gedrag niet kan worden getolereerd. Daarbij kan dan tevens aandacht worden
geschonken aan problemen in de opgroei van de jeugdige die op zijn crimineel gedrag van invloed
zijn geweest. Het gaat bij de jeugdstraffen primair om een kortstondige penale, opvoedlrundig
verantwoorde correctie van de norrnschending";"

Wetssystematisch bezien komt dit verschil tot uiting in de duur van straffen en
maatregelen in het jeugdstrafrecht. De duur van de maatregelen staat -doordat er
gedurende de minderjarigheid van de jeugdige steeds verlenging mogelijk is- niet
reeds bij de oplegging vast en kan dan ook een vrijheidsbeneming van vele jaren
meebrengen. De duur van de vrijheidsbenemende jeugdstraffen is daarentegen in
het vonnis vastgelegd. Dat het door hem geschetste dogmatische onderscheid
tussen straf en maaatregel het wetssystematisch verschil (de onbepaaldheid van de
jeugdmaatregel) niet of nauwelijks kan dragen moet ook Koens aan het slot van
zijn betoog toegeven. Van een scherp onderscheid tussen jeugdstraffen en jeugd-
maatregelen, is zijns inziens, geen sprake. 'Beiden hebben een penaal aspect en
worden gekenmerkt door pedagogische elementen'. 46 Koens zou dan ook in
navolging van Hudig jeugdstraffen en jeugdmaatregelen niet willen zien als
afzonderlijke categorieen maar als twee modaliteiten van een sanctie.? Hudig
zelf wil de maatregel het liefst helemaal uit het penitentiair jeugdrecht bannen:

'Zowel door jeugdigen als door volwassenen wordt een sanctie, die vrijheidsbeneming meebrengt en
waarvan de duur afhankelijk wordt gesteld van het opvoedings- of behandelingsresultaat en niet
evenredig is aan de ernst van het gepleegde misdrijf, gewoonlijk als een onrechtvaardige straf
ervaren. Over het volwassenenstrafrecht wit ik mij niet uitspreken, maar in het jeugdstrafrecht horen
m.i. de maatregelen niet thuis C ... )'''·

Hieronder zullen de verschillende jeugdmaatregelen aan een nadere analyse
worden onderworpen.

Hoofdregels voor sanctie-oplegging in het jeugdstrafrecht.
Net als in het volwassenen strafrecht is in het jeugdstrafrecht de hoofdregel dat
straf slechts kan worden opgelegd bij een veroordeling in de zin van art. 351-352
Sv. Ieugdmaatregelen kunnen evenals jeugdstraffen bij een veroordeling worden
opgelegd, maar kunnen soms ook bij andere einduitspraken worden toegepast. Dit
is van geval tot geval uitdrukkelijk in de wet bepaald. Cumulatie van straffen,
maatregelen of combinaties van beide zijn in beginsel niet toegestaan (zie art.
77f, tweede lid Sr) .

., M.J.C. Koens, in: Het penitentiair recht, p. XIX-26-28, 1987 (suppl. 25).
46 Koens, 1987, p. XIX-29.
'1 Koens, 1987, p. XIX-29 .
•s J.C. Hudig, Waarom heeft het nieuwe kinderstrafrecht zo weinig veranderd en verbeterd?, DD

1976, p. 143.
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Het jeugdstrafrecbt kent de volgende maatregelen:

a. De Pibb
De plaatsing in een inricbting voor buitengewone bebandeling is een jeugdmaatre-
gel die bet beste vergeleken kan worden met TBS in bet volwassenen strafrecbt.
Net aIs de TBS kan de Pibb worden opgelegd bij een ontsiag van alle recbtsver-
volging wegens ontoerekeningsvatbaarheid van de dader en bij een veroordeling
indien bet feit de dader weI kan worden toegerekend maar deze niettemin verple-
ging beboeft vanwege een geconstateerde gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke
stoornis van zijn geestvermogens. In dat laatste gevaI mag de kinderrecbter
volstaan met een Pibb. Ook in dit opzicbt lijkt de Pibb op de TBS want onder die
omstandigbeden mag ook de recbter in bet volwassenen strafrecbt, sinds in 1988
de verplicbte cumulatie tussen straf en TBS bij een veroordeling is afgescbaft,
voistaan met dwangverpleging. Evenals de TBS wordt de Pibb opgelegd voor een
onbepaalde duur, met dit verschil dat de Pibb in ieder gevaI eindigt op bet tijdstip
waarop de veroordeelde de leeftijd van eenentwintig jaren beeft bereikt. Eerdere
beeindiging van de Pibb is mogelijk. Hiertoe bestaan twee mogelijkheden. De
recbter die de maatregel beeft opgelegd, is verplicbt iedere twee jaar te onder-
zoeken of 'de plaatsing door bet belang van de veroordeelde nog wordt gevor-
derd' (zie art. 77r, derde lid). Is dit niet bet geval dan gelast hij de invrijbeids-
stelling. Daarnaast kan de Pibb ten aIle tijde 'van regeringswege' worden opgebe-
yen. Bij de TBS bestaat eenzelfde mogelijkheid (zie art. 38i Sr).
Hiermee bouden de overkomsten met de TBS ecbter op. Terwijl de TBS slecbts
kan worden toegepast terzake van misdrijven waarop vier of meer jaren gevange-
nisstraf is gesteld, kan de Pibb bij elk misdrijf en zelfs bij een enkele overtreding
(432 Sr) worden opgelegd. Bij de TBS is aIs voorwaarde gesteld dat 'de veilig-
beid van anderen, dan wei de algemene veiligbeid van personen of goederen' bet
opleggen van deze maatregel eist. Voor de Pibb is slecbts vereist dat 'de persoon-
lijkheid van de dader zulks bepaaldelijk vordert'. Dit criterium laat, dat za1
duidelijk zijn, aanzienlijk meer ruimte voor recbterlijke afweging dan dat bij de
TBS.

b. De jeugd-TBR
De jeugd-TBR heeft niets van doen met de TBS in bet volwassenen strafrecbt. De
TBS staat voor ter bescbikkingstelling (van de regering) ten einde te worden
verpleegd wegens een geconstateerd geestelijk defect. De hierboven bebandelde
Pibb is de jeugdvariant van deze dwangverpleging. De jeugd- TBR is bedoeid
voor geestelijke gezonde jonge wetsovertreders die gebeel op bet verkeerde pad
zijn geraakt. Jeugd-TBR staat dan ook voor ter beschikkingstelling van de rege-
ring ten einde te worden beropgevoed. Deze dwangopvoeding wordt voortgezet
uiterlijk tot de betrokkene de leeftijd van acbttien jaar beeft bereikt. De jeugd-
TBR kan net aIs de Pibb en de TBS worden beeindigd zowel door de recbter aIs
door 'de regering'.
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Hoewel de jeugd- TBR door de wetgever is aangemerkt als een maatregel kan ze
slechts bij een veroordeling wegens een misdrijf worden opgelegd." Voorzover
het de voorwaarden voor toepassing betreft verschilt deze maatregel met van de
jeugdstraffen. Slechts de relatief onbepaalde duur en de mogelijkheid van beeindi-
ging 'van regeringswege' markeren deze sanctie wetssystematisch tot een maatre-
gel. Dogmatisch bezien is het volstrekt onduidelijk waarom de jeugd-TBR als
maatregel is aangemerkt. Nu de jeugd- TBR is gereserveerd voor de categorie van
de zwaarste delicten (misdrijven) lijkt de wetgever te hebben erkend dat hier met
slechts sprake is van 'onbedoelde' leedtoevoeging. Dat het delict slechts een
toevallige aanJeiding vormt voor de maatregeltoepassing lijkt te worden weerspro-
ken doordat de wetgever de jeugd- TBR slechts wit toelaten bij een veroordeling.
Ret dogmatische criterium van de schuldvergelding dat specifiek zou zijn voor de
straf en niet voor de maatregel biedt ook geen aanknopingspunt voor het als
maatregel benoemen van de jeugd- TBR want de categorie daders waarop deze
sanctie betrekking heeft vertoont geen gebreken in de sfeer van de toerekenings-
vatbaarheid. Zij zijn evenzeer of even wein.ig 'schuldfahig' als hun komuiten die
worden gestraft. Nu de jeugd-TBR slechts als hoofdsanctie mag worden opgelegd
kan ook het criterium van de 'aanvullende werking' van de maatregel t.o.v. de
straf geen uitkomst bieden. Het onderscheid tenslotte dat de maatregel primair
een speciaal-preventieve functie heeft tegenover de specifiek generaal-preventieve
functie van de straf, blijft ten aanzien van de jeugd-TBR wel erg letterlijk in de
sfeer van de, inderdaad speciaal-preventieve, bedoelingen van de wetgever steken
want de facto wordt de jeugd-TBR door alle procespartijen beschouwd als de
zwaarste jeugdstraf, zodat het redelijk is te veronderstellen dat daarvan ook wei
de zwaarste generaal-preventieve werking zal uitgaan.
Valt er dan helemaal niets positiefs te zeggen over het door de wetgever aanmer-
ken als maatregel van de jeugd-TBR? Misschien dit. Wellicht is de keuze van de
kinderrechter voor een jeugd-TBR vooral ingegeven door diens bezorgdheid over
de gevaarlijkheid van de dader. Wellicht is het hem vooral te doen om bet
'opheffen, inperken, neutraliseren of reduceren van dat gevaar'. Ik zeg; 'wel-
licht', want in de praktijk van het jeugdstrafrecht zal een dergelijke benadering,
behoudens in extreme uitzonderingsgevallen worden beschouwd als te cynisch en
te wein.ig rekeninghoudend met de specifieke pedagogische belangen van bet te
berecbten kind. Bovendien als dat gevaar zo zwaar zou wegen dan valt met in te
zien waarom de wetgever de jeugd- TBR slechts heeft willen mogelijk maken ter
zake van een veroordeling wegens misdrijf.

•• Deze stringente voorwaerden haugen sarnen met het gegeven dat de jeugd-TBR algemeen wordt
beschouwd als de zwaarste jeugd-sanctie.
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c. De Ondertoezichtstelling (OTS)
De OTS is bedoeld voor minderjarigen die zich in een bedreigende opvoedings-
of verzorgingssituatie bevinden en mede daardoor komen tot het plegen van
strafbare feiten. Er zaJ dus steeds een verband moeten bestaan tussen de bedrei-
gende situatie van de minderjarige en het strafbare feit. Dit geldt niet indien de
maatregel wordt opgelegd bij een ontslag van alle reehtsvervolging wegens de
gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing van de geestvermogens van de
minderjarige zoals bedoeld in art. 77j Sr

De OTS kan worden opgelegd aan:
1. Minderjarigen die worden bereeht krachtens het commune volwassenenstraf-

recht. Dat zijn de zestien tot achttienjarigen die vall en onder art. 77c Sr, en de
achttien tot eenentwintig jarigen niet vallend onder art. 77d Sr. In deze geval-
len kan de OTS aIleen naast een andere (volwassenen) straf of maatregel
worden toegepast.

2. Minderjarigen die worden bereeht krachtens het jeugdstrafreeht en die niet
ontoerekeningsvatbaar zijn (art. 77h Sr)

3. Minderjarigen die niet strafbaar zijn omdat het feit hun niet kan worden
toegerekend wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing van hun
geestvermogens (art. 77j Sr).

In alle gevallen geldt dat de OTS sleehts kan worden toegepast als de grond voor
die maatregel, de dreigende zedelijke of lichamelijke ondergang van de jeugdige
vanwege zijn opvoedings of verzorgingssituatie, aanwezig is. In de gevallen
genoemd onder de nummers 1 en 3 is dat uitdrukkelijk in de wet bepaaJd. In art.
77h is die reehtsgrond, waarschijnlijk door een omissie van de wetgever", niet
vermeld.

Art. 77v, tweede lid Sr verwijst voor de duur van de maatregel naar de regeling
van de civiele OTS in het burgerlijk wetboek. In artikel 258, eerste lid Boek 1
Bw is bepaaJd dat de kinderreehter de duur van de OTS bepaaJt op ten hoogste
een jaar. Deze termijn kan gedurende de minderjarigheid met telkens een jaar
worden verlengd. De Kinderreehter kan op elk willekeurig moment de OTS
opheffen. Bij het bereiken van de meerderjarigheid vervalt de OTS van rechtswe-
ge. Ingevolge art. 263, eerste lid BW kan de reehter in het kader van de OTS de
uithuisplaatsing van de jeugdige in een tehuis of elders bevel en. Ook de uithuis-
plaatsing in een tuchtschool behoort tot de mogelijkheden (art. 263, vijfde lid
BW). Hiermee is eens te meer aangetoond dat het onderscheid tussen straf en
maatregel in het jeugdstrafreeht niet veel om het lijf heeft. Met de toch al niet
overtuigende dogmatische onderbouwing van dat onderscheid wordt in wetssyste-

>0 Koens, 1987, p. XIX 274-276.
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matisch opzicht een loopje genomen. Zo kan de reehter bepalen dat de OTS
wordt tenuitvoergelegd in een tuchtschool. Daarmee vervalt elk onderscheid
tussen de maatregel OTS en de straf 'plaatsing in een tuchtschool'.

1.3.4 Straffen en maatregelen in de WED

De WED stelt het handelen in strijd met de voorschriften uit meer dan honderd
wetten met een sociaal-economisch karakter strafbaar. Yoorts noemt de WED de
straffen en maatregelen die terzake van deze delicten kunnen worden opgelegd,
Andere straffen of maatregelen kunnen sleehts worden toegepast indien de
betreffende wet dat uitdrukkelijk bepaald.
De hoofdstraffen uit de WED zijn gevangenisstraf (tot een maximum van zes
jaar) en geldboete. Ben bijzonderheid is dat deze hoofdstraffen ten aile tijde naast
elkaar mogen worden toegepast. Ben dergelijke cumulatie van hoofdstraffen is in
het commune volwassenenstrafreeht sleehts bij uitzondering mogelijk en is in het
jeugdstrafreeht zelfs uitdrukkelijk uitgesloten. De bijkomende straffen kunnen, nu
daarover in de WED geen nadere bepalingen zijn opgenomen evenals in het
commune volwassenstrafreeht zowel in combinatie met hoofdstraffen als afzon-
derlijk worden toegepast. Hetzelfde geldt voor de in de WED genoemde maatre-
gelen. Art. 9 WED bepaalt namelijk: 'De maatregelen vermeld in artikel 8
kunnen te zamen met straffen en met andere maatregelen worden opgelegd'. 51

Ben ander opvallend kenmerk van de WED-maatregelen is dat zij sleehts bij een
veroordeling kunnen worden toegepast. De enige uitzondering hierop vormt de in
de WED van overeenkomstige toepassing verklaarde 'onttrekking aan het ver-
keer' uit het commune volwassenen strafreeht. Hierdoor ontstaat de merkwaardi-
ge situatie dat in de WED het onderscheid tussen straffen, bijkomende straffen en
maatregelen geen enkele betekenis heeft voor de uitspraken waarbij zij kunnen
worden opgelegd (uitgezonderd de onttrekking aan het verkeer) en evenmin voor
de onderlinge combinaties waarin deze sancties worden toegepast. De reehter is
met andere woorden bij een veroordeling volkomen vrij om een straf, een bij-
komende straf, een maatregel of een combinatie daarvan op te leggen.
Hieronder za1 worden onderzocht of het onderscheid (bijkomende) straf-maatregel
wellicht een andere functionele betekenis heeft in het eeonomisch strafreeht.

Art. 7 WED noemt als bijkomende straffen:
a. ontzetting van de reehten , genoemd in artikel 28, eerste lid, onder 1,2,4 en 5
van het wetboek van strafreeht, voor een tijd, de duur der vrijheidsstraf ten
minste zes maanden en ten hoogste zes jaren te boven gaande, of, in geval van

" Deze bepaling is ingevoerd bij de wet vermogenssancties (1983). Voordien konden de maatregelen
uit de WED bij een veroordeling slechts naast een hoofdstraf worden opgelegd (zie par. 7.4.).
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veroordeling tot geldboete als enige hoofdstraf voor een tijd van ten minste zes
maanden en ten hoogste zes jaren;

b. plaatsing in een rijkswerkinrichting (conform het commuun volwassenstraf-
recht);

c. gehele of gedeeltelijke still egging van de onderneming van de veroordeelde,
waarin het economisch delict is begaan voor een tijd van ten hoogste een jaar;

d. verbeurdverklaring van de voorwerpen en vorderingen, genoemd in art. 33a
van het wetboek van strafrecht. Anders dan in het commune strafrecht vervalt
een eenmaal uitgesproken verbeurdverklaring niet door de dood van de ver-
oordeelde (zie art. 13, eerste lid WED). Nog opmerkelijker is dat de economi-
sche verbeurdverklaring ook kan worden opgelegd aan een reeds overleden
verdachte. Dat voigt uit art. 16, eerste lid WED luidende: 'Indien aannemelijk
is, dat iemand die, alvorens in zijn zaak een onherroepelijke uitspraak is
gedaan, is overleden, zich heeft schuldig gemaakt aan een economisch delict,
kan de rechter bij beschikking op vordering van een openbaar ministerie, de
verbeurdverklaring van reeds in beslag genomen voorwerpen en vorderingen
uitspreken'. Tenslotte kan de economische verbeurdverklaring ook nog worden
uitgesproken tegen een onbekende dader van een economisch delict (art. 16,
zesde lid WED).

e. Naast de 'gewone' verbeurdverklaring die betrekking heeft op de voorwerpen
en vorderingen genoemd in art. 33a Sr kent de WED ook nog de verbeurd-
verklaring van voorwerpen en vorderingen, behorende tot de onderneming van
de veroordeelde waarin het economische delict is begaan, voor zover zij
soortgelijk zijn aan en met betrekking tot het delict verband houden met die,
genoemd in artikel 33a van het wetboek van strafrecht.

f. gehele of gedeeltelijke ontzegging van bepaalde rechten of gehele of gedeelte-
lijke ontzegging van bepaalde voordelen, welke rechten of voordelen de
veroordeelde in verband met zijn ondememing van overheidswege zijn of
zouden kunnen worden toegekend, voor een tijd van ten hoogste twee jaren.

g. openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

De WED noemt als maatregelen (art 8 WED):
a. De maatregelen voorzien in titel ITa van het eerste boek van het wetboek van

strafrecht (de onttrekking aan het verkeer en de voordeelsontneming) 'met
dien verstande dat het geldbedrag in art. 36e van dat wetboek tevens betrek-
king kan hebben op het voordeel verkregen uit soortgelijke feiten, waarom-
trent voldoende aanwijzingen bestaan dat die door de veroordeelde zijn be-
gaan'. Door deze toevoeging krijgt de voordeelsontneming uit het commune
volwassenenstrafrecht in de WED een ruimere strekking omdat ook winsten
kunnen worden afgeroomd die niet in relatie staan tot het berechte strafbare
feit. De relatie tussen het strafbare feit en de toe te passen sanctie wordt
nagenoeg geheel losgelaten. Daarmee wordt een uitzondering geschapen op de
in art. 350 Sv neergelegde regel dat de sanctie slechts betrekking mag hebben
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op een tenlastegelegd feit, dat door de reehter is bewezenverklaard en dat valt
binnen de grenzen van een delictsomschrijving.

b. onderbewindstelling van de onderneming van de veroordeelde, waarin het
eeonomisch delict is begaan, in geval van een misdrijf voor de tijd van ten
hoogste drie jaren en in geval van een overtreding voor een tijd van ten
hoogste twee jaren. Deze maatregel vervalt door de dood van de veroordeelde
(art. 13, tweede lid WED). De bewindvoerder heeft, voorzover de reehter niet
anders heeft bepaald, dezelfde reehten en verplichtingen als de bewindvoerder,
bedoeld in art. 409 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek.

c. Het opleggen van de verplichting tot verrichting van hetgeen wederreehtelijk is
nagelaten, tenietdoening van hetgeen wederreehtelijk is verricht en verrichting
van prestaties tot het goedmaken van een en ander, alles op kosten van de
veroordeelde, voor zover de reehter niet anders bepaalt. In art. 16, eerste lid
onder b WED is bepaald dat deze maatregel ook bij beschikking kan worden
opgelegd aan iemand die reeds is overleden, indien aannemelijk is dat deze
zich aan een eeonomisch delict heeft schul dig gemaakt. Mij dunkt dat de
wetgever bier zijn macht wat heeft overschat. Hoe een overledene door een
uitspraak van de eeonomische politiereehter kan worden gebracht tot het
verrichten van hetgeen hij bij zijn leven heeft nagelaten is mij niet duidelijk.
De wetgever bedoelt natuurlijk dat de kosten van de bedoelde prestaties
worden verhaald op de nalatenschap.

Aan het begin van deze paragraaf is vastgesteld dat het onderscheid tussen
(bijkomende) straf en maatregel in de WED geen betekenis heeft voor de einduit-
spraken waarbij deze sancties kunnen worden opgelegd. Ook voor de combinaties
waarin de eeonomische sancties kunnen worden toegepast heeft het onderscheid
tussen (bijkomende)straf en maatregel geen betekenis. Ook overigens zijn er geen
functionele verscbillen tussen de sanctiecategorieen aanwijsbaar. Tenslotte nog
dit: De bijkomende straf van verbeurdverklaring vervalt niet door de dood van de
veroordeelde terwijl de maatregel van onderbewindstelling daardoor wel vervalt.
Ret speekt vanzelf dat dit preeies in tegenspraak is met hetgeen op dogmatische
gronden zou worden verwacht.

1.4 Het tweesporenstelsel als probleem

In par. 1.3. is aangetoond dat de wetssystematische verschillen tussen straffen en
maatregelen veelvuldig afwijken van hetgeen op basis van het dogmatische
schema zou mogen worden verwacht. Er bestaan zoveel van dergelijke afwijking-
en dat niet meer van uitzonderingen kan worden gesproken. Het wekt onder die
omstandigheden geen verbazing dat het onderscheid tussen straf en maatregel in
de reehtspraktijk tot veel problemen aanleiding geeft. Zowel de professionele
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dienaren van justitie: wetgever, reehter en executieve, als de justitiabelen worden
voor hoofdbrekers geplaatst die rechtsstreeks samenhangen met het dualistisch
sanctiestel.

1.4. 1 Problemen op legislatief niveau

De wetgever wordt bij de invoering van nieuwe sancties, zoals voordeelsontne-
ming, schadevergoeding en dienstverlening, geconfronteerd met de vraag of deze
als straf dan wei als maatregel moeten worden aangemerkt. Dat het antwoord op
deze vraag niet altijd even makelijk valt te geven blijkt bijvoorbeeld uit de
schadevergoedingssanctie. De commissie-Terwee, verantwoordelijk voor het
voor-ontwerp van wet, merkte deze sanctie op basis van dogmatische argumenten
aan als straf. De minister van justitie was evenwel een andere mening toegedaan.
Hij veranderde, eveneens met een beroep op de rechtstheorie, de schadevergoe-
dingsstraf in een maatregel.
Overigens lijken rechtstheorische argumenten in deze kwesties nog maar van
secundair belang. Wie reeente wetgevingsstukken leest krijgt de indruk dat
strafrechtstbeoretische beschouwingen worden gezien als een soort bebang
waarmee de nota's en memorie's worden opgesierd, maar die weinig of geen
betrekking hebben met de eigenlijke prioriteiten en afwegingen van de wetgever.
Dit blijkt vooral uit bet wetsvoorstel inzake de herziening van de voordeelsontne-
mingsmaatregel, en het daaraan voorafgegane rapport van een departementale
werkgroep onder voorzitterschap van I.J.E. Schutte. Het voorstel beoogt de
voordeelsontneming om te vormen tot een effectief wapen tegen de zware en
georganiseerde criminaliteit. Daarbij wordt bet van belang geacht dat de wet zo
weinig mogelijk voorwaarden verbindt aan de toepassing van deze sanctie.f
Deze rechtspolitieke afweging wordt vervolgens verpakt in een dogmatisch jasje.
De nogal forse inbreuken die in het wetsvoorstel worden gemaakt op de rechtsbe-
ginselen die in het strafrecht gangbaar zijn worden verdedigd met een beroep op
het 'maatregeLkarakter' van de voordeelsontneming. Door bij maatregelen zo veel
mogelijk inbreuken te maken op de reehtsbeginselen waarmee de strafoplegging is
omgeven zou een bijdrage worden geleverd aan het 'ook in de wet duidelijker tot
uitdrukking brengen' van het wezenlijke 'verschil' tussen straf en maatregel.
Dit benadrukken van het onderscheid tussen straf en maatregel door de werk-

32 Zo stelde de werkgroep Schutte voor de voordeelsontneming ook mogelijk te maken bij vrijspraak
of ontslag van aile rechtsvervolging en wordt in het wetsvoorstel de relatie tussen het strafbare feit
waarvoor wordt veroordeeld en de op te leggen voordeelsontmeningsmaatregel aanmerkelijk
versoepeld door 'winstafroming' mogelijk te maken terzake van op 'enigerlei wijze behaald
wederrechtelijk' voordeel. Voorts wordt voor de oplegging van de maatregel een aparte strafvor-
derlijke procedure gecreeerd (een zogenaarnde openbare raadkamerprocedure) die zal moeten
plaatsvinden nadat het eigenlijke proces is beeindigd (zie par. 1.3.2. onder c).
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groep Schutte is bovendien in strijd met de 'schets van gewenste ontwikkelingen
van strafrechtelijke sancties' die de overleg- en adviescommissie alternatieve
sancties in 1991 publiceerde. In dit rapport" wordt in het voetspoor van de
oratie van J.J.J. Tulkens54 de wens uitgesproken om meer dan thans het geval is
inhoud te geven aan de individualisatie van sancties. De delinquent moet een
sanctie krijgen opgelegd die aansluit bij zijn of haar karakter en omstandigheden.
Deze gedachte van sancties-op-maat zou ook gestalte moeten krijgen in een
grotere flexibiliteit in de tenuitvoerlegging van door de rechter opgelegde vrij-
heidsbenemende sancties. Tulkens zou zo ver willen gaan dat de rechter volstaat
de vrijheidsstraf (sec) voor een bepaalde duur op te leggen waarna de administra-
tie zorg dient te dragen voor een zo zinvol mogelijke invulling daarvan. Tulkens:

'De vrijheidsstraf zou in deze visie kunnen worden geforrnuleerd als het door de rechter plaatsen van
een veroordeelde gedurende een bepaalde tijd onder het gezag van een daartoe aangewezen instantie
voor het vervullen van op te leggen verplichtingen, waarvan de aard wordt bepaald door de mogelijk-
heid van zeltherstel en de medewerking van de veroordeelde en door het maatschappelijk belang, op
daartoe aan te wijzen plaatsen, zonodig in detentie'''.

Deze 'verplichtingen' kunnen de vorm aannemen van 'hulpverlening, arbeid,
arbeidstraining, algemene vorming, sociale vorming, vrijwilligers-hulpprojecten,
anti-alcohol-verkeerscursussen, leerprojecten etc.'. In elk individueel geval zal de
voor de executie verantwoordelijke instantie een 'strafuitvoeringsplan' moeten
opstellen voor de gehele strafduur, waarin eventueel ook een verblijf in een
gevangenis is opgenomen. Noodzakelijk is dat Diet. Uit de titel van Tulkens
oratie 'graden van vrijheid' blijkt reeds dat hij de vrijheidsstraf Diet vanzelf-
sprekend ziet als een vrijheidsbeneming maar eerder als een vrijheidsbeperking.
De 'Overleg en Adviescommissie Alternatieve Sancties' heeft dit idee verder
uitgewerkt. Wat de commissie voor ogen staat is een verbreding van de wettelijke
mogelijkheid van dienstverlening met andere inspanningsverplichtingen (die thans
slechts als een bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling
kunnen worden opgelegd). Dit zou moeten geschieden in de vorm van een 'straf
van vrijheidsbeperking'. Ik citeer uit het rapport van de commissie:

'De straf van vrijheidsbeperking houdt in dat iemand binnen een bepaalde strafperiode op bepaalde
tijden volgens in de wet te omschrijven aanwijzingen dient te handelen. De door de reehter te bepalen
gezamenlijke aanwijzingen, die zowel strafelementen als maatregelaspecten kunnen 'omvatten, vorrnen

" Altematieve Sancties, sancties met her oog op de toekomst, Een schets van gewenste ontwikkelin-
gen van strafreehtelijke saneties en de tenuitvoerlegging daarvan met het oog op het toekomstig
beter functioneren van de delinquent in de samenleving, doordat van hem een daarop afgestemde
inspanningsverplichting wordt gevergd, 's-Gravenhage 1991. (voortaan aangehaald als Rapport
A1tematieve Sancties 1991).

54 J.J.J. Tulkens, Graden van vrijheid, over hervormingsmogelijkheden van de vrijheidsstraf,
Arnhem 1988.

" J.J.J. Tulkens, 1988, p. 18.
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het zogenaamde sanctie-programma, Dit programma komt, evenals nu met dienstverlening mogelijk
is, in de plaats van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. De aard van de aanwijzingen kan sterk
varieren. Dienstverlening kan er een onderdeel van zijn. Zo ook schadevergoeding. Aanwijzingen
kunnen gericht zijn op toekomstige deelnerning aan het arbeidsproces, zoals de deelnerning aan
arbeidstraining. Ook het zich stellen onder intensieve reclasseringsbegeleiding kan aangewezen zijn.
De aanwijzingen betreffen duidelijk omschreven inspanningsverplichtingen die in het kader van een
duidelijk omschreven programma moeten worden nagekornen. Elk van de aanwijzingen kan afzonder-
lijk of in combinatie worden opgelegd. Bovendien kunnen de verschillende onderdelen gelijktijdig of
als elkaar opvolgende taken en verplichtingen worden opgelegd. De straf van vrijheidsbeperking kan
derhalve individueel maatwerk leveren, zowel bezien vanuit het gepleegde delict als ook bezien vanuit
de dader. De reclassering heeft hierbij de coordinatie van voorbereiding, organisatie en toezicht"."

Het is duidelijk dat scheidsmuren opgeworpen door dogmatische onderscheidin-
gen, zoals dat tussen straf en maatregel, zich moeilijk met een dergelijk benader-
ing verdragen. Sterker nog: Het onderscheid tussen straf en maatregel lijkt een
obstakel te worden in het streven naar een meer geindividualiseerd sanctiestelsel.
Een ander probleem waarmee de legislatieve wordt geconfronteerd betreft de
haast structureel problematische beveiligingsdoelstelling van de TBS. In de
recente TBS-notaS7 wordt dit probleem weer eens verwoord:

'De TBS met verpleging heeft, als strafrechtelijk instituut, van oudsher tot doel de bescherrning van
de samenleving tegen emstige recidive van personen, die lijden aan een gebrekkige ontwikkeling of
ziekelijke stoornis van de geestvermogens. De gedwongen verpleging in een TBS-inrichting en de
daar aanwezige behandelingsmogelijkheden zijn de middelen waarmee deze doelstelling wordt
nagestreefd. (... ) De rechtsbescherrning van de individuele burgers heeft een krachtige ontwikkeling
gekend. Het denken hierover wordt ook beinvloed door intemationale ontwikkelingen. Dit heeft geleid
tot vele verbeteringen in de rechtspositie van personen die in een afhankelijke positie zijn kornen te
verkeren, zoals ook bij de ter beschikking gestelden (TBS-gestelden) het geval is. ( ... ) Mede als
gevolg van deze ontwikkeling is de positie van de behandelingsprofessies een rninder almachtige
geworden. Ook heeft deze geleid tot een reductie van situaties waarin de maatregel kan worden
opgelegd en kan worden gecontinueerd (exteme rechtspositie). Als gevolg daarvan is de samenstelling
van de TBS-populatie ingrijpend veranderd , Het is niet teveel gezegd, dat vooral het grotere gewicht
dat de bescherrning van de rechtspositie in het afgelopen decennium heeft gekregen, ertoe heeft bij-
gedragen dat de TBS bij voortduring onderhevig is aan veranderende opvattingen. Daardoor is ook de
bescherming van de rechtspositie in een concurrentieverhouding komen te staan tot de beveiligings- en
behandelingsdimensie,.'8

De toegenomen aandacht in de afgelopen twintig jaar voor de rechtsbescherming
van individuele burgers heeft de TBS als instituut sterk onder druk gezet. De
voorwaarden voor TBS-toepassing zijn aanmerkelijk aangescherpt. Daardoor wor-
den TBS-inrichtingen thans vrijwel uitsluitend bevolkt door uiterst gevaarlijke
plegers van geweldsdelicten. Tegelijkertijd is echter ook de roep om een verbete-
ring van de intramurele rechtspositie van TBS-gestelden groter geworden. Dit
leidt tot een groot spanningsveld: De TBS-instelling wordt geconfronteerd met
een steeds moeilijker te behandelen klantenbestand dat tegelijkertijd aanspraak

,. Rapport Altematieve Sancties 1991, p. 5.
S1 H.d.S.G. 1991-1992,22329, 1-2.
58 H.d.S.G. 1991-1992,22329, 1-2, p. 25 en 26.
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maakt op een steeds uitgebreidere reebtspositie. Van de legislatieve wordt ver-
wacbt dat zij dit spanningsveld reguleert. In de Nota-TBS wordt deze taak zo
omschreven:

'Tussen de drie dimensies beveiliging, behandeling en bescherming van de rechtspositie behoort een
evenwichtige verhouding te bestaan. De spanning tussen deze dimensies dient op aUe niveau's, de
oplegging, de verlenging en de tenuitvoerlegging beheersbaar te blijven. De vorrngeving van de
maatregel TBS zal daarom steeds in het teken van deze concurrentiebeheersing moeten staan. Dit
brengt mede dat deze vormgeving op gezette tijden moet worden geijkt. Dit ijkpunt moet zowel in de
theorievorming als in de praktijk van de TBS worden ontwikkeld. In nauw overleg met het veld moet
periodiek vanuit een analyse van de gerezen problemen en een herorientatie van de eerder gekozen
uitgangspunten worden onderzocht of tussen de dimensies van de TBS geen scheefgroei heeft plaats
gevonden' .'"

Deze mooie woorden !runnen niet verbullen dat bet de wetgever steeds meer
moeite kost bet speeifiek eigen karakter van de TBS ten opzicbte van andere
vormen van langdurige vrijbeidsbeneming te definieren. lmmers ook langdurige
gevangenisstraffen worden (mede) opgelegd met bet oog op een beveiliging van
de maatscbappij, terwijl ook de bebandelingsmogelijkheden van geestelijke ge-
stoorde criminelen in de gevangenis de afgelopen deeennia sterk zijn verbeterd.
Hierdoor valt bet de legislatieve steeds zwaarder om bij bet vaststellen van de
intramurele reebtspositie van TBS-gestelden afwijkingen met de reebtspositie van
'normale' gevangenen te verantwoorden. In par. 1.4.2. zaI blijken dat niet alleen
de legislatieve maar ook de reebter in toenemende mate worstelt met de vraag
naar bet eigen maatregeLkarakter van de TBS.
Tenslotte wordt de wetgever incidenteel gedwongen zicb te bezinnen op vragen
a1s: Kan de nakoming van een vermogensmaatregel worden afgedwongen met de
straf van vervangende beebtenis? en: Verzet bet speeifieke karakter van de maat-
regel zicb aI dan niet tegen de mogelijkheid van gratie?
Bij aI de hierboven beschreven problemen komt nog dat ook in verband met de
artt. 5 en 6 EVRM interessante recbtsvragen !runnen worden opgeworpen die
samenhangen met bet onderscbeid tussen straf en maatregel. Ik zaI enkele van die
reebtsvragen aanstippen:

Art. 5 EVRM luidt:

I. Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be deprived of his liberty
save in the following cases and in accordance with a procedure prescribed by law:

(a) the lawful detention of a person after conviction by a competent court;
C·· .)

(e) the lawful detention of persons for the prevention of the spreading of infectious diseases, of
persons of unsound mind, alcoholics or drug addicts or vagrants;
(...)

'" H.d.S.G. 1991-1992,22329,1-2, p. 4.
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Art. 6 EVRM luidt:

I. In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him,
everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and
impartial tribunal established by law. Judgement shall be pronounced publicly but the press and
public may be excluded from all or part of the trial in the interest of morals, public order or
national security in a democratic society, where the interests of juveniles or the protection of the
private life of the parties so require, or to the extent strictly necessary in the opinion of the Court
in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice.

2. Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty accor-
ding to law.

3. Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights:
(a) to be informed promptly, in a language which he understands and in detail, of the nature and

cause of the accusation against him;
(b) to have adequate time and facilities for the preparation of his defence;
(c) to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing or, if he has not

sufficient means to pay for legal assistance, to be given it free when the interests of justice so
require;

(d) to examine or have examined witnesses against him and to obtain the attendance and examination
of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him;

(e) to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in
court.

Ret begrip 'strafrechtelijke maatregel' roept in verband met art. 5 en 6 EVRM
een aantal interessante rechtsvragen op. Zo is bijvoorbeeld met duidelijk of de
TBS moet worden beschouwd als een vrijheidsbeneming in de zin van art. 5,
eerste lid onder (a), dan wei art. 5, eerste lid onder (e) EVRM. De commissie
beschreef in de zaak X v. Verenigd Koninkrijk de verschillen tussen de onder (a)
en (e) genoemde vormen van vrijheidsbeneming alsvolgt. Die onder (a) genoemd
verwijst 'narrowly to the conviction and sentence of a person found guilty of a
criminal offence, with the attendant notions of social blame and punishment'r"
Artikel 5 lid 1 onder (e) daarentegen 'provides for the detention of a person by
virtue of the specific state of his mental health, irrespective of criminal conduct,
as a person of unsound mind, by definition, cannot be held fully responsible for
his acts'. De vraag naar de rubricering van de TBS is van praktisch belang omdat
wanneer zou worden aangenomen dat de Nederlandse TBS onder de laatstge-
noemde grond valt, aan drie basisvoorwaarden moet worden voldaan voordat er
sprake kan zijn van een rechtmatige vrijheidsbeneming. Deze voorwaarden zijn:
(1) Er moet op een betrouwbare manier zijn vastgesteld dat de klager lijdt aan

een geestesziekte (hiertoe is medische expertise noodzakelijk);
(2) de aard of graad van de geestesziekte moet de vrijheidsbeneming recht-

vaardigen en;
(3) de vrijheidsbeneming moet worden beeindigd op het moment dat de

verpleegde is genezen.

60 Rapport van 16 juli 1980, B.41 (1985), p. 30. Geciteerd in P. van Dijk en G.J.". van Hoof, De
Europese Conventie it. theorie ell praktijk, derde druk 1990, p. 298.
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Vooral die laatste voorwaarde lijkt mij in verband met de Nederlandse regeling
van de TBS relevant. In onze wetgeving is immers met het al dan met genezen
zijn van de terbeschikkinggestelde bepalend voor zijn invrijheidsstelling maar het
antwoord op de vraag 'of de veiligheid van anderen, dan wei de algemene veilig-
heid van personen of goederen' voortzetting van de terbeschikkingstelling eist (zie
art. 38d, tweede lid Sr).
Van Dijk en Van Hoof tekenen bij deze uitspraak aan dat bij de beantwoording
van de vraag of een vrijheidsbenemende strafrechtelijke maatregel onder art. 5,
eerste lid onder (a) dan wei (e) moet worden gerubriceerd voor een belangrijk
gedeelte afhangt van 'de feitelijke omstandigheden van het geval en van hetgeen
het toepasselijke nationale recht bepaalt ten aanzien van de strafrechtelijke
aansprakelijkheid van geesteszieken'. 61

Artikel 6 EVRM plaatst de nationale wetgever met betrekking tot strafrechtelijke
maatregelen voor nog grotere hoofdbrekers dan art. 5 EVRM. Anders dan de
nationale wetgever gewoon is verklaart het EVRM dezelfde rechtsbeschermende
beginselen van toepassing op strafoplegging dan wel maatregeltoepassing. Ik zal
dit hieronder toelichten.
Art. 6 EVRM garandeert de burger in de verdragstaten 'bij het bepalen van de
gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging' een aantal rechten. Zo
maakt de verdachte aanspraak op 'een eerlijke en openbare behandeling van zijn
zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijke en onpartijdige
rechterlijke instantie welke bij de wet is ingesteld'. Voorts moet hij voor onschul-
dig worden gehouden totdat zijn schuld vol gens de wet is bewezen, moet hij
onverwijld, in een taal welke hij verstaat, en in bijzonderheden, op de hoogte
worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldi-
ging, dient hij te beschikken over voldoende tijd en faciliteiten welke nodig zijn
voor de voorbereiding van zijn verdediging, moet hij over een advocaat kunnen
beschikken en moet hij de gelegenheid krijgen om getuigen te ondervragen.
Omdat de toekenning van deze rechten is verbonden aan het criterium 'criminal
charge' dachten verschillende lidstaten aanvankelijk aan de reikwijdte van art. 6
EVRM te kunnen ontsnappen door 'technische decriminaliseringsficties'F Ben
voorbeeld hiervan was de Duitse Gesetz iiber Ordnungswidrigkeiten. Onder het
mom van decriminalisatie werden allerlei 'Uebertretungen' uit het commune
strafrecht tot onordelijk gedrag (Ordnungswidrigkeit) bestempeld. Deze praktijk
vormde de aanleiding van het zogenaamde Oeztiirkarrest van het Staatsburgse
Hof.63 Wat was het geval. Oeztiirk, een Turk, had als bestuurder van een
motorrijtuig met de nodige zorgvuldigheid in acht genomen. Volgens de 'Einfiih-

61 Van Dijk, van Hoof, 1990, p. 298.
62 Dit begrip is uitgevonden door G.A.M. Strijards. Zie diens artike1: 'de noodzaak van een

protolegale strafdefinitie' opgenomen in: 'Straffen in Gerechtigheid, Arnhem 1987, p. 51, m.n.
noot 20.

6' Oeztiirkcase, d.d. 21 feb. 1984, EeHR Series A nr. 73.
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rungsgesetz zum Gesetz iiber Ordnungswidrigkeiten' moest dit gedrag worden
aangemerkt als een Ordnungswidrigkeit. Op grond daarvan legde het Amtsgericht
in Heilbron Oeztiirk een geldboete op. Een bijzonderheid was dat Oeztiirk niet de
beschikking had gekregen over een tolk, De vraag was nu of art. 6 EVRM was
geschonden, dat een gratis tolk bij 'the determination of a criminal charge' voor-
schrijft. Volgens het Hof was dit inderdaad het geval. Bij het bepalen van de
toepasselijkheid van art. 6 EVRM is niet de formele benoeming van overheids-
bejegeningen ten opzichte van burgers van belang maar de vraag of deze be-
jegening materieel gezien als 'straf' moet worden aangemerkt. Ben ander stand-
punt zou er toe leiden dat lidstaten door middel van technische decriminalise-
ringsficties de rechtsbeschermende functie van het EVRM zouden kunnen onder-
graven. Of een overheidsbejegening als 'straf" moet worden aangemerkt hangt
volgens het Hof af van 'de aard van het vergrijp en de ernst van de sanctie
(penalty). De geldboete die Oeztiirk moest betalen voldeed volgens het Hof aan
deze criteria. De geldboete heeft immers een duidelijk 'punitief' karakter, zij
heeft een repressieve en bestraffende werking, terwijl Oeztiirk een algemeen
verbindende norm heeft geschonden.
Indien decriminaliseringsficties al onvoldoende solide zijn gebleken om aan de
werking van art. 6 EVRM te ontko men dan geldt hetzelfde ongetwijfeld ook voor
het binnen de context van het strafrecht benoemen van sancties tot maatregel. Op
zichzelf is dit niet zo'n schokkende conc1usie omdat de procedure die tot de
maatregeltoepassing leidt moet worden aangemerkt als een 'determination of een
criminal charge'. 64 Toch is het de vraag of deze boodschap voldoende duidelijk
bij de Haagse wettenmakers is overgekomen. Aan het begin van deze paragraaf
schreef ik al dat ten departemente de mening lijkt te hebben postgevat dat de
maatregel een probaat middel zou zijn om lastige rechtsbeginselen waarmee de
strafoplegging is omgegeven te omzeilen. J.J.E. Schutte, de voornaamste vertol-
ker van dit standpunt, is naast raadsadviseur op het ministerie van justitie tevens
bijzonder hoogleraar strafrecht te Amsterdam. Bij zijn ambtsaanvaarding in die
laatste functie stelde hij:

'In Nederland zijn wij vertrouwd met de onderverdeling van strafrechtelijke sancties in straffen en
maatregelen. De ratio van het onderscheid tussen beide heb ik al aangestipt. Ik voeg daar thans de
constatering aan toe dat, hoewel de maatregel in essentie een van de straf te onderscheiden rechts-
doelstelling toekornt, het niettemin passend wordt geoordeeld de toepasselijkheid van de maatregel
binnen bet stelsel van het strafvorderingsrecht te bepalen. Dat oordeel kan worden gestoeld op rechts-
theoretische, rechtspolitieke en zuiver practische overwegingen. Hoe overtuigend die overwegingen
ook mogell zijn, zij dwingen niet tot de conclusie dat de aan de oplegging van maatregelen prealabele
co/wines, de daartoe te volgen procedures ell procesrechtelijke beginselen, ill aile opzichten dezelfde
moeten. zijn als welke gelden voor de oplegging van straf. Dat is in ons recht ook geenzins her
geval'."'

.. In par. 11.5. zal blijken dat dit minder vanzelfsprekend is dan op het eerste gezicht zou worden
aangenomen.

"' J.J .E. Schutte, Ter vergroting van de afpakkans, Oratie Amsterdam, Arnhem 1990, p. 13.
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Akkoord, maar de jurisprudentie van het Europese Hof stelt weI grenzen aan de
mate waarin de procedures en procesrechtelijke beginselen die gelden voor
maatregeltoepassing mogen afwijken van die voor strafoplegging. De garanties
die art. 6 EVRM de Europese justitiabele verschaft dienen bij aile strafrechtelijke
sancties in acht te worden genomen. Het is onder die omstandigheden nog maar
de vraag of de aparte procedures voor voordeelsontneming, waarvoor Schutte
zich beijvert de toets der kritiek kunnen doorstaan.

1.4.2 De rechter en het dualistisch sanctiestelsel

Ook de rechter worstelt voortdurend met de gecompliceerde verhouding tussen
straf en maatregel. Het gaat daarbij om kwesties als:

moet er enig verband bestaan tussen de ernst van het strafbaar feit en de
zwaarte van de toe te passen maatregel-sanctie?;
in hoeverre mogen door een maatregel andere personen dan de verdachte
worden benadeeld?;

- welke consequenties moeten aan de beveiligingsdoelstelling van de TBS-
maatregel worden verbonden bij de berechting van gevaarlijke, maar geestelijk
zwaar gestoorde delinquenten?

- en betekent de cumulatie van gevangenisstraf en TBS bij de berechting van
verrninderd terekeningsvatbaren niet dat deze personen de facto dubbel worden
gestraft?

Deze laatste vraag wordt door J.C.M. l..eyten positief beantwoord. Dat deze
categorie personen na een soms zeer lange gevangenisstraf in een TBS-inrichting
worden opgenomen is volgens de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad 'niet
aileen vanuit medisch-psychiatrisch standpunt bezien iets verschrikkelijks ( ... ).
Het is ook vanuit juridisch standpunt doodgewoon onrechtvaardig'. De ter
beschikkingstelling is zijns inziens aIs straf voldoende. Dat er momenteel nag niet
zo wordt geredeneerd, zal men volgens l..eyten over honderd jaar 'aIs twintigste-
eeuws barbarisme aanwijzen'. 66

Van Veen is van mening dat de TBS overbodig is geworden:

'De TBS is in veel opzichten de gewone vrijheidsstraf dicht genaderd; rechters streven nu immers
naar een zekere evenredigheid tussen de duur van een terbeschikkingstelling en de ernst van het
gepleegde delict. In die zin kun je je afvragen of je de onbepaalde duur niet beter uit de wet kunt
schrappen. ( ... ) Het zou best eens kunnen zijn dat wij vandaag de dag voor het omgaan met langge-
strafte geestelijk gestoorde mensen geen aparte maatregel rneer nodig hebben. Afschaffing zou heel
wat onzekerheid, etikettering en oordelen over ongrijpbare zaken besparen. De behandeling die wij
voor gestoorde delinquenten nodig achten, zou kunnen worden gegeven in het kader van een gewone
vrijheidsstraf. Oat heeft aanzienIijke voordelen, Ten eerste zullen delinquenten sneller bereid zijn mee
te werken aan een psychische observatie. Nu weigeren meer en meer mensen zich te laten onderzoe-

.. Trouw, 7 oktober 1989, naar aanIeiding van de veertigste verjaardag van het Pieter Baan Cen-
trum.
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ken, uit angst dat een tbs het gevolg zal zijn. En omdat de duur van de straf van tevoren bepaald is,
worden tijd en geldverslindende verlengingprocedures overbodig. Een ander voordeel is dat we
afraken van het TBS-Iabel. Bovendien geven we iedere veroordeelde het fundarnentele recht van het
tell en van de dagen. (... ) Er zijn ook nadelen. Je krijgt natuurlijk gevallen waarbij een gestoorde aan
het einde van zijn straftijd nog even gevaarlijk is als in het begin. Zo'n man moet je dan toch vrijla-
ten, met alle risico's van dien voor de sarnenleving. Maar goed, dat risico nemen we tenslotte ook bij
de vrijlating van iedere niet gestoorde gevangene. Daar heeft iedereen vrede mee"."

Daarnaast plaatst ons dualistisch sanctiestelsel de reehter voor problemen bij de
overdracht van strafexeeutie. Dit punt moet nader worden toegelicht. In het kader
van de Benelux en de Raad van Europa zijn een aantal verdragen afgesloten
waarbij de verdragstaten zich wederzijds verplichten tot het ten uitvoer leggen
van strafvonnissen gewezen door een reehter in een andere staat. In Benelux-
verband is dit gebeurd bij het op 26 september 1968 te Brussel gesloten 'Verdrag
tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk Belgie en het Groothertog-
dom Luxemburg inzake de tenuitvoerlegging van reehterlijke beslissingen in
strafzaken'. Op 28 mei 1970 is eenzelfde soort overeenkomst in Europees ver-
band ondertekend: 'Het Europees Verdrag inzake de internationale geldigheid van
strafreehtelijke vonnissen'. Op 21 maart 1983 kreeg deze ontwikkeling een
vervolg met 'Het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen'.
Voordat een buitenlands strafvonnis hier ten lande kan worden geexecuteerd moet
het worden omgezet in een Nederlandse sanctie. Hetzelfde geldt, maar dan omge-
keerd, voor een Nederlands vonnis dat in een vreemde staat wordt ten uitvoerge-
legd. De 'vertaling' van vreemde strafvonnissen geschiedt in ons land door de
reehter. Problemen ontstaan wanneer blijkt dat de strafrechtelijke sancties tussen
lidstaten nogal verschillen. Wat moet de Nederlandse reehter bijvoorbeeld aanvat-
ten met een Belgisch vonnis waarbij iemand is veroordeeld tot een 'intemering in
een instelling voor sociaal verweer', een maatregel analoog aan de in ons land
nooit ingevoerde 'bewaring van beroeps- en gewoontemisdadigers' (art. 43bis
Sr). In de praktijk wordt dan gekozen voor de TBS, het is eehter nog maar de
vraag of deze praktijk niet in strijd komt met art. 5 EVRM.
In Europees verband zijn de problemen groter omdat sommige verdragstaten (bv.
Zweden) geen strafreehtelijke maatregelen kennen. In het Europees Verdrag
inzake de internationale geldigheid van strafreehtelijke vonnissen is dit probleem
omzeild door het verdrag van toepassing te verklaren op 'sancties' die vrijheids-
beneming meebrengen (zie art. 2 van dit verdrag). De problemen zijn daarmee
verschoven naar de rechter (of administratieve instantie) die voor een vertaling
van deze sanctie heeft zorg te dragen. In het Verdrag inzake de overbrenging van
gevonniste personen is voor een soortgelijke procedure gekozen, zij het dan dat
het verdrag de bevoegde autoriteiten in de exeeuterende staat wat meer houvast
geeft bij de omzetting. Vol gens art. 9 van dit verdrag dienen de bevoegde
autoriteiten van de Staat van tenuitvoerlegging 'door middel van een reehterlijke

67 Aigemeen Dagblad, 2 januari 1991, Pamela Hernelrijk intervieuwt Th. W. van Veen.
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of administratieve procedure in een beslissing van die Staat om te zetten, waarbij
voor de sanctie in de Staat van veroordeling opgelegd, een sanctie in de plaats
wordt gesteld, zoals voorgeschreven voor hetzelfde strafbare feit naar het recht
van de Staat van tenuitvoerlegging'.

1.4.3 De executieve en het dualistisch sanctiestelsel

De exeeutieve ziet zich ook voortdurend geplaatst voor lastige vragen die verband
houden met het eigen karakter van de strafreehtelijke maatregel. Daarbij gaat het
om kwesties als:
- inhoeverre reehtvaardigt het speeifieke karakter van de maatregel gedwongen

medicatie en therapeutische dwangbehandeling van de bemaatregelde?
- verdraagt de beveiligingsdoelstelling van de TBS-maatregel zich wei met het

verlenen van proefverlof aan TBR-gestelden?
- en meer in het aigemeen, moet het veronderstelde eigen karakter van straf en

maatregel tot uidrukking komen in het regiem;
- en vormt de scheiding tussen de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen

niet een ongewenste belemmering voor een verdere differentiatie binnen het
gevangeniswezen.

1.4.4 Het dualistisch sanctiestelsel vanuit het gezichispunt van dejustitiabele

De problemen waaraan de overheidsorganen het hoofd moeten bieden verbleken
bij de vraagtekens waarvoor het onderscheid tussen straf en maatregel de justitia-
bele plaatst. Straffen en maatregelen hebben gemeen dat zij beide door de reehter
worden opgelegd naar aanleiding van een strafbaar feit. Voorts houden zij beide
voor de betrokkene een leed in. Zo bezien vertonen beide sanctiecategorieen een
grate mate van overeenkomst. Zelfs zo groot dat het verschil ertussen voor de
strafreehtelijke leek niet of nauwelijks kenbaar is. De gerniddelde veroordeelde
za1 een hem opgelegde strafreehtelijke maatregel dan ook als 'straf' ervaren. In
de literatuur heeft deze omstandigheid geleid tot een begripsverfijning. Straf in de
zin van de ervaring van de veroordeelde, wordt wei aangeduid met de term 'sub-
jeetief strafbegrip'. Dit ter onderscheiding van het 'objeetief strafbegrip' in de zin
van de in art. 9 Sr door de wetgever als straf aangemerkte sancties. Deze onder-
scheiding wordt juridisch relevant ais men bijvoorbeeld over de preventieve
heehtenis spreekt. De preventieve hechtenis wordt niet in de titels II en IIa van
het Wetboek van Strafreeht genoemd, omdat die vorm van vrijheidsbeneming in
het strafreeht wordt beschouwd als een 'dwangrniddel' in het vooronderzoek en
niet als ren van de straffen die lirnitatief in art. 9 Sr staan opgesomd (objeetief).
Niettemin zal de preventief geheehte zijn vrijheidsbeneming waarschijnlijk ais een
straf 'ervaren' (subjeetief). Ben ander, op deze plaats meer toepasselijk, voor-
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beeld betreft de in het vermogen van de veroordeelde ingrijpende maatregel
'voordeelsontneming'. Het behoeft geen toelichting dat een dergelijke financiele
aderlating door de contribuant weI als 'straf' wordt ervaren. Dat verdachten de
toepassing van vrijheidsbenemende dwangmiddelen niet ten onreehte als straf zien
heeft de wetgever erkend. Dit komt tot uitdrukking in art. 27 lid 1 Sr. Dit artikel
verplicht de reehter bij het opleggen van een tijdelijke gevangenisstraf of hechte-
nis te bevelen dat de tijd, die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van
de uitspraak in verzekering, in voorlopige heehtenis of in detentie in het buiten-
land ingevolge een Nederlands verzoek om uitlevering is doorgebracht, bij de uit-
voering van die straf geheel in mindering za1 worden gebracht. Hiermee wordt in
feite ook reeds de problematiek rond het onderscheid tussen straf en maatregel
aangestipt. De bemaatregelde za1 de hem opgelegde beperkingen immers ook
vaak (al dan niet tereeht?) als straf ervaren. De vraag is dan of aan die beleving
net als bij de dwangmiddelen juridische consequenties moeten worden verbonden.

1.5 Probleemstelling en wijze van bebandeling

Er wordt veel gespeeialiseerd juridisch onderzoek verricht dat is toegespitst op
een van de hierboven gesignaleerde vragen. Daarin wordt de tweedeling van ons
sanctiestel doorgaans als een vast gegeven beschouwd. De dogmatische criteria
waarop het onderscheid tussen straf en maatregel berust dienen dan als maatstaf
voor de te beoordelen reehtspraktijk. Breder opgezet onderzoek waarin dat
onderscheid zelf, en bijgevolg de criteria waarop het zou berusten, fundamenteel
ter discussie worden gesteld is veel zeldzamer. Ben inventarisatie van dergelijk
onderzoek in de afgelopen jaren levert niet veel meer op dan een incidenteel
artikel in de vakbladen. De enige, enigszins reeente, studie naar dit onderwerp,
van Jonkers, dateert alweer uit 1975. De enige dissertatie starnt uit 1921. Dit
boek beoogt deze leemte te vullen.
In het bovenstaande is gebleken dat de wet op tal van punten afwijkt van de
dogmatische criteria waarmee het wettelijk onderscheid tussen straf en maatregel
doorgaans wordt verklaard en verdedigd. Deze criteria vinden bovendien niet
altijd erkenning in de reehtsspraak van ons hoogste reehtscollege of worden zelfs
regelreeht ter zijde gesteld. Ben goed voorbeeld daarvan vormt de zogenoemde
'straf naar de mate van schuld' jurisprudentie van de Hoge Raad. Sinds 1967
heeft de Hoge Raad nadrukkelijk en herhaaldelijk'" bepaald dat 'de stelling, dat
geen straf mag worden opgelegd die zwaarder is dan door de schuld van de dader
wordt gereehtvaardigd in geen reehtsregel steun vindt'. 69 Bovendien blijken

.. Zie o.a.: HR 15 april 1975, NJ 1975, 288; HR 4 juni 1985, NJ 1986, 95; HR 12 november
1985, NJ 1986, 327.

69 HR 24 ju1i 1967, NJ 1969, 63.
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wetgever, rechter en executieve niet goed met het onderscheid uit de voeten te
kunnen. De justitiabele tenslotte begrijpt het onderscheid niet of ervaart het -niet
altijd ten onrechte- als hypocriet. Onder deze omstandigheden dient te worden
onderzocht of het wettelijk onderscheid tussen straf en maatregel niet meer
problemen oproept dan oplost. Hiermee kom ik toe aan de vraagstelling van deze
dissertatie] Moet het onderscheid tussen straf en maatregel als uitgangspunt voor
toekomstige wetgeving worden gehandhaafd of kan het komen te vervallen.' Deze
vraagstelling lijkt concreter dan ze in werkelijkheid is. Voordat er een
gefundeerde beantwoording sprake kan zijn moet een groot aantal voorvragen
worden opgehelderd. Ik noem er enkele:
,-.., Wat is de status van het dogmatisch onderscheid tussen beide sanctiecatego-

... ?neen.
J Hoe verhoudt dat onderscheid zich met de gangbare sanctiedoeleinden en met
de verschillende straftheorieen?

- Wat is de betekenis van dat onderscheid met betrekking tot de zogenaamde
rechtsbeginselen?

:/ Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de te onderscheiden deelge-
bieden van het strafrecht in relatie tot het in die deelgebieden gehanteerde
tweesporenstelsel?

- Kan, en zo ja moet, er worden gedifferentieerd bij de waardering van het
dualisme naar gelang het onderscheid tussen straf en maatregel wordt bezien
op legislatief-, applicatief- dan wei executiefniveau?

De centrale vraagstelling van dit proefschrift kan natuurlijk op verschillende
wijzen worden onderzocht. De onderzoeker zou na kunnen gaan welke invulling
van het strafbegrip voor hem het meest aannemelijk is. Vervolgens zou dan
kunnen worden bezien of dat hoogst persoonlijk ingekleurde strafbegrip ver-
enigbaar is met een' dualistisch sanctiestelsel. Een dergelijk benadering is in de
jaren zestig beproefd door L.H.C. Hulsman."? Ook G.A.M. Strijards heeft, zij
het op heel andere gronden dan Hulsman, een soortgelijke aanpak bepleit." Het
kan heel nuttig zijn om het geldende recht te confronteren met een alternatief
model. Niet zelden worden gebreken in het bestaande stelsel op die wijze pas
goed zichtbaar. Maar deze aanpak verschaft onvoldoende inzicht in de oorzaken
van het probleem. Ik wil juist die oorzaken onderzoeken. De meest intrigerende
vraag is voor mij waarom de wetgever, in de volle wetenschap van de problemen
die het tweesporenstelsel in de rechtspraktijk oproept, en naar verondersteld mag
worden ook in de wetenschap dat de wetssystematiek dienaangaande niet aansluit
op de bestaande dogmatische schema'S, niettemin vasthoudt aan het onderscheid
tussen straf en maatregel. Dat onder de gegeven omstandigheden het onderscheid

70 L.H.C. Hulsman, Straftoemeting, opgenomen in: Straf, enige beschouwingen en meningen over
her functioneren van de Nederlandse strafrechtspleging, Baarn 1969, p. 61 tim 119.

71 Zie: G.A.M. Strijards; De noodzaak van een proto legale strafdefinitie, opgenomen in: Straffen in
Gerechtigheid (De Jonkers-bundel), Amhem 1987, p. 43 tim 59.
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tussen beide sanctiecategorieen ook in de juridische literatuur als een vanzelfspre-
kendheid wordt beschouwd maakt de zaak aileen nog maar boeiender. Tegen deze
achtergrond kan ik nu enkele opmerkingen maken over de door mij gekozen
aanpak. De kern van mijn onderzoek kan worden omschreven als een speurtocht
naar de motieven van de wetgever voor de invoering van, en het vasthouden aan
bet tweesporenstelsel. Aangezien bet tweesporenstelsel bet gevolg is van een
geleidelijk proces van wetswijzigingen op onderdelen van het sanctiestelsel, zal de
ontwikkeling van het sanctiestelsel stap voor stap (moeten) worden ontleed.
Daarbij zal worden bezien welke stappen in dit proces van overwegend belang
zijn geweest en met welke argumenten zij werden verdedigd. Vervolgens zal ik
bezien welke van die ideeen, acbtergronden en argumenten thans nog
geldingskracbt bezitten. Op deze wijze wordt een argumentatiebasis gescbapen
voor de beantwoording van de hierboven gegeven vraagstelling.
Het onderzoek valt globaal genomen in drie onderdelen uiteen. In de eerste plaats
wordt recbtshistoriscb onderzoek gedaan naar bet ontstaan en de ontwikkeling van
bet tweesporenstelsel. Mijn veronderstelling is dat de strafrec~eorie daarbij
een doorslaggevende rol beeft gespeeld. Vandaar dat dit ond~~oek zal aanvangen
v66r de codificatie van bet strafrecbt rond de eeuwwisseling tussen de 18de en de
19de eeuw. Na een reconstructie van de k1assieke strafrecbtstbeorie in de 18de
eeuw (hoofdstuk 2) zal de ontwikkeling van bet strafrecbtelijk sanctiestelsel
zoveel mogelijk chronologisch worden beschreven (hoofdstuk 3 tim 7). Tegelij-
kertijd zullen de ideeen, acbtergronden en argumenten die bij deze ontwikkeling
van doorslaggevend belang zijn geweest zoveel mogelijk worden gesystemati-
seerd. Het onderzoek wordt besloten met een kritisch evaluatief onderdeel
(hoofdstuk 8 tim 11) dat zal bestaan in een waardering van actuele wetgeving met
betrekking tot het tweesporenstelsel aan de hand van de eerder verzamelde
kennis, uitmondend in een beantwoording van de vraagstelling (hoofdstuk 11).
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Hoofdstuk 2

De wortels van het dualisme tussen straf
en maatregel

'Ik zou het ergste te vrezen hebben, indien die dwingelanden mijn boek zouden tezen en verstaan.
Maar tirannen lezen niet', Cesare Beccaria, Over misdaden en straiten, hoofdstuk 4.

2.1 Inleiding

In de 17de en 18de eeuw is veel geschreven over het ontstaan, de rechtvaardiging
en de soevereiniteit, van de staat. Geschriften uit deze periode getuigen niet
zeiden van een groot engagement. Er werd heftig gediscussieerd over de be-
voegdheden van de soeverein, gehoorzaamheid aan en verzet tegen de overheid
en de verhouding tussen geestelijk en wereldlijk gezag. Vanuit hedendaags
perspectief valt op, dat hoewel de probIeemsteiling veelal van economische,
filosofische of sociologische aard is, het debat werd gevoerd met overwegend
juridische argumenten. Een centraal thema werd gevormd door de eigen rechten
van het individu (onderdaan, burger) ten opzichte van de overheid (de vorst). De
strafrechtspleging, daar waar de belangentegenstelling tussen overheid en burger
zich het duidelijkst manifesteert, kwam daarmee in het middelpunt van de weten-
schappelijke belangstelling te staan. Ret strafrecht werd meer en meer een onder-
werp van theoretische reflectie. In de tweede helft van de 18de ontstond zelfs een
min of meer coherente strafrechtstheorie. Deze 'klassieke' strafrechtstheorie staat
aan de basis van de codificaties die rond de eeuwwisseling tussen de 18de en de
19de eeuw het licht zagen.
In die codificaties wordt onderscheid gemaakt tussen straffen en maatregelen.
Gezien het grote belang dat de codificatoren hechten aan de strafrechtstheorie, als
uitgangspunt voor de te ontwikkelen wetssystematiek, is de presumptie gerecht-
vaardigd dat deze vroege vormen van tweesporigheid op de een of andere manier
zijn terug te voeren tot de 18de eeuwse strafrechtstheorie. In dit hoofdstuk zal
deze vooronderstelling worden getoetst. Daarbij zal bIijken dat de analyse niet
kan worden beperkt tot de (strafrechts)theorie. Ret blijkt noodzakelijk enkele
feitelijke ontwikkelingen in de 18de eeuwse strafrechtspleging in de beschouwing
te betrekken. Het hoofdstuk wordt besioten met een uitvoerige conciusie waarin
de diverse behandelde ideeen, theorieen, ontwikkelingen etc. met elkaar in
verband worden gebracht.
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2.2 Begripsbepaling

In de inleiding op dit hoofdstuk viel reeds het woord 'klassiek'. Deze term wordt
vooral als bijvoeglijk naamwoord gebruikt in verbinding met de zelfstandige
naamwoorden 'strafrecht', 'strafrechtstheorie', 'rechtsbeginselen', 'hervormers',
en 'periode'. In de strafrechtelijke literatuur is het niet ongebruikelijk met het
woord klassiek rowel te refereren aan de ideeen van de 'verlichte' strafrechtsher-
vormers uit de 18de eeuw, aan de denkbeelden waarop de codificatoren hun
wetboeken baseerden, en aan de inzichten die bijna een eeuw later ten grondslag
lagen aan het wetboek van strafrecht uit 1886. Voor het in dit boek te behandelen
onderwerp is het zaak onderscheid te maken tussen de drie genoemde perioden.
De term 'klassiek' wordt gereserveerd voor de strafrechtelijke inzichten van de
strafrechtshervormers uit de 18de eeuw. In het hoofdstuk 3 waar de inzichten van
de codificatoren centraal staan zal het begrip klassiek in de zelfde zin worden
gebruikt en steeds worden aangegeven inhoeverre de ideeen van de scheppers van
de eerste wetboeken afwijken van die van de 18de eeuwse strafrecbthervormers.
Voor de 19de eeuwse strafrechtelijke tbeorievorming waarin de schuldvergelding
een centrale plaats inneemt zal de aanduiding 'neo-klassiek' worden gebruikt.

2.3 17de eeuwsestrafrechtshervonners

Thomas Hobbes (1588-1679) en John Locke (1632-1704) zijn de meest invloed-
rijke Engelse theoretici uit hun tijd op het gebied van de politiek in het algemeen
en het strafrecht in het bijzonder. Hun invloed strekte zich uit tot op het conti-
nent. Zo vormt hun sociale-contractsfilosofie een grote inspiratiebron voor de
18de eeuwse (in hoofdzaak Franse) strafrechthervormers.
Hobbes en Locke leefden in een politiek zeer bewogen periode. Gedurende de
17de eeuw werd in Engeland een verwoede strijd om de macht gevoerd tussen de
Koning en de opkomende burgerij. In 1640 leek de strijd beslecht in het voordeel
van de laatsten. De koning, Charles I, werd in dat jaar geexecuteerd en de macht
kwam te liggen bij het parlement, het bolwerk van de burgerij. In 1649 kwam
alweer een einde aan de relatieve vrijheid toen Oliver Cromwell als Lord Protec-
tor de absolute macht naar zich toetrok. In 1660 volgde de restauratie, met de
kroning van Charles II. De strijd ging echter onverminderd door. In 1688 werd
bet pleit definitief beslist, toen de De Nederlandse stadhouder Willem ill ten
gunste van het parlement intervenieerde. De stadhouder besteeg samen met zijn
vrouw Queen Mary de Engelse troon, en erkende de machtspositie van het
parlement. Deze 'glorious revolution' markeert het ontstaan van de Engelse
constitutionele monarchie.
Hobbes en Locke participeerden met hun theorievorming in de strijd tussen
royalisten en parlement. Zij schaarden zich echter elk in een verschillend kamp.
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Hobbes nam daarbij de meeste risico's. Zijn hoofdwerk Leviathan, is een ver-
dediging van de absolute monarchie, en verscheen in 1651, het tweede jaar van
Cromwell's regering. Daar zijn werk bij de toenmalige machtthebber niet in
goede aarde viel was Hobbes genoodzaakt Engeland te verlaten. Hij verbleef
jarenlang als balling in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Locke
was een tegenstander van de absolute monarchie. Het eerste boek van zijn 'Two
Treatises of government' (1690) is een weerlegging van de theocratisch gefun-
deerde machtsaanspraken van de monarchie. In de tweede Treatise zet Locke zijn
denkbeelden uiteen over de grondslagen van de burgerlijke maatschappij.

2.3.1 Thomas Hobbes

Het begrip 'natuurstaat' staat centraal in de filosofie van Hobbes. Het gaat daarbij
niet om een historische categorie maar om een analytisch concept. Het beschrijft
de wereld zoals die er uit zou zien indien de mensen niet in een statelijk verband,
d.w.z. in een politieke orde zouden samenleven. Die imaginaire toestand is
volgens Hobbes weinig aanlokkelijk. De mens is volgens Hobbes van nature een
individualist die er primair naar streeft zijn hartstochten te bevredigen. De
sterkste hartstochten zijn de begeerte naar macht, rijkdom, kennis en eer. Aange-
zien het onmogelijk is dat iedereen zijn ambities kan realiseren is een permanent
conflict onvermijdelijk. Dit conflict groeit uit tot een oorlog van allen tegen allen
omdat er geen natuurlijke hierarchic bestaat die het individualistisch streven van
de mens kan intomen.' De imaginaire ondervinding van het schrikbeeld van de
natuurstaat stimuleert het streven naar vrede. De toestand van vrede is een
product van de rede, of zoals Hobbes het noemt van de natuurwetten. De eerste
en meest fundamentele natuurwet is te streven naar vrede 'zolang de hoop bestaat
dat deze bereikt wordt', want als dit niet het geval is mag men 'alle middelen en
voordelen van de oorlogopzoeken en gebruiken'. De tweede natuurwet volgt uit
de eerste: om de toestand van vrede te bereiken moet de mens bereid zijn, voor

Met deze ontkenning van de natuurlijke orde breekt Hobbes definitief met het theocratische
denkwijze van de Middeleeuwen. Daarin stond de van God gegeven orde centraa!' AIle macht was
daarin een afgeleide van de absolute macht van God. Iedereen had zijn vaste plaats in de schep-
ping en was gehoorzaamheid verschuldigd aan degenen die boven hem gesteld waren. Hobbes
doorbreekt dit statische wereldbeeld door te stellen dat aile mensen gelijk zijn, Er bestaan wei
individuele verschillen in kracht en verstand maar deze zijn te verwaarlozen want: 'For as to the
strength of body, the weakest has strength enough to kill the strongest, either by secret machina-
tion, or by confederacy with others.' Deze gelijkheid in mogelijkheden heeft tot gevolg dat aile
mensen er in gelijke mate op rekenen hun natuurlijke hartstochten te kunnen bevredigen. Omdat
zulks onmogelijk is, wordt iedereen de vijand van iedereen. Goed en Kwaad bestaan in deze toes-
tand Diet: 'To this warre of every man against every man, this also is consequent; that nothing can
be Unjust. The notions of Right and Wrong, Justice and Injustice have there no place, Where
there is no common power, there is no Law: where no Law, no Injustice'. Zie: Thomas Hobbes,
Leviathan, oorspronkelijk uitgegeven in 1651, herdruk uit 1974, Pelican Classics, England,
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zover anderen dat ook zijn, met zoveel vrijbeid ten opzicbte van anderen genoe-
gen te nemen als bij anderen tegenover zicbzelf zou toestaan. Daartoe moet bij
zijn natuurlijke recbten overdragea aan een begunstigde, de soeverein, en zicb
verbinden diens bevelen te geboorzamen. In ruil daarvoor verplicbt de soeverein
zicb om de veiligbeid van de burgers te garanderen. Hobbes duidt deze overeen-
komst aan met de term 'sociaal contract'. Het doel van dit contract is veiligheid
van een ieder te garanderen. Het is gel dig zolang de soeverein er in slaagt deze
doelstelling te realiseren. Op bet moment dat deze daarin niet meer slaagt is het
contract ontbonden en zijn de burgers aan bern geen geboorzaamheid meer
schuldig. Door de soevereiniteit in banden te leggen van de absolute vorst bleef
Hobbes een verdediger van het koninklijk absolutisme in Engeland. Hij koos
daarmee partij tegen bet parlement. Echter ook in het kamp van de royalisten
werd kritiek op Hobbes uitgeoefend. Volgens deze kritici was de staatstheorie van
Hobbes even goed gescbikt om het bewind van Cromwell te rechtvaardigen als
dat van de koning. Ondanks Hobbes absolutistiscbe voorkeur wordt bij algemeen
bescbouwd als een vroege tbeoreticus van de burgerlijke recbtsstaat omdat bij de
soevereiniteit uiteindelijk fundeerde in het belang dat het vrije subject heeft bij
'law and order'. 2

De visie van Hobbes op het strafrecht is direct afgeleid uit diens politieke filoso-
fie. De strafmacht van de soeverein is gebaseerd op een wilsbeschikking van de
autonome burgers; het sociaal contract. De soeverein is (contractueel) gebouden
de algemene veiligbeid 'law and order' te garanderen; niets minder, maar ook
niets meer. Daartoe vaardigt bij wetten uit. Het doel van de straf is bet afdwing-
en van geboorzaamheid aan de wet. Anders gezegd: er is pas sprake van 'straf'
indien de overbeidsreaktie gericbt is op, en gescbikt is tot, het bereiken van dit
doel. Hobbes definieert de straf aldus.

,A punishment, is an Evill inflicted by publique Authority, on him that hath done, or omitted that
which is Judged by the same Authority to be a Transgression of the Law; to the end that the Will of
men may therby the better be disposed to obedience.,3

Alles dat deze doelstelling te buiten gaat is geen straf, maar een vijandige daad
ten opzicbte van de burger. Hiermee krijgt bet strafbegrip een recbtspolitieke
dimensie. Het strafbegrip wordt een toetssteen aan de band waarvan de legitimi-
teit van overbeidsoptreden kan worden beoordeeld. Hobbes gebruikt bet door
hem geconstrueerde strafbegrip dan ook om de strafrecbtspleging uit zijn tijd te
bekritiseren:

Zie o.a.: L. Dupont, Beginselen van behoorlijke strafrechtbedeling, Bijdrage tot het grondslagenonderzoek
vanhet strafrecht, Antwerpen-Arnhem, 1979, p. 104 enJ. Vervaele, Ius Puniendi en Kriminele politiek,
Van klassiek rechtsindividualisme naar sociaal rechtsdenken, Een strafrechisvergelijkend grondslagenonder-
zoek, Wilrijk (Belgie), 1988, p. 34.
Hobbes, 1651, p. 353.
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'From the definition of punishment, I inferre( ... )'
I. -that the eviJI inflicted by publique Authority, without precedent publique condemnation, is not to

be stiled by the name of Punishment; but of an hostile act; because the fact for which a man is
punished, ought first to be judged by publique Authority, to be a transgression of the Law (... )

De eis dat de straf door middel van een pub Iieke veroordeling moet worden
opgeIegd voIgt logisch uit Hobbes's visie op de contractuele relatie tussen vorst
en onderdaan. De vorst mag niet 'zomaar' ingrijpen in het leven van de burger.
Er moet formeel worden vastgesteid dat de vorst, op basis van de voorwaarden
neergelegd in het sociaal contract, gerechtigd is tegen een justitiabele op te
treden.

2. -that the evill inflicted by usurped power, and Judges without Authority from the Soveraign, is
not Punishment; but an act of hostility (... )

Met een ursupator (bet is niet onwaarschijolijk dat Hobbes hier heeft gedacht aan
Cromwell) hebben de burgers geen contract gesloten. Zonder een dergelijke
verbintenis is strafoplegging volgens Hobbes niet mogelijk omdat de legitimatie
daarvan ontbreekt.

3. -that all eviJI which is inflicted without intention, or possibility of disposing the Delinquent, or
possibility of disposing the delinquent, or (by his example) other men, to obey the Lawes, is not
Punishment; but an act of hostility; because without such an end, no hurt done is contained under
that name (... )

In het sociaal contract is de strafmacht aan de soeverein het een bepaald doel
opgedragen. De vorst is niet gerechtigd de voorwaarden van het contract eenzij-
dig te veranderen. Daarom is het hem niet toegestaan zijn strafbevoegdheid op
een andere manier aan te wenden dan in het sociaal contract is voorzien.

4. -if the harm inflicted be lesse than the benefit, or contentment that naturally followeth the crime
committed, that harm is not within the definition; and is rather the Price, or Redemption, than the
Punishment of a Crime: Because it is of the nature of Punishment, to have for end, the disposing
of men to obey the Law; which end (if it be lesse than the benefit of the transgression) it attaineth
not, but worketh a contrary effect ( ... ).

Hobbes beschouwt de mens als een Homo economicus. De mens is een rationeel
wezen dat er naar streeft zijn behoeften te bevredigen. Gegeven dit uitgangspunt
kan de gewenste situatie van 'law and order' slechts worden bereikt indien het
nadeel van de straf groter is dan het voordeel dat de wetsovertreder met zijn daad
verwerft. Uit deze 'balanceergedachte' blijkt dat Hobbes's strafrechtstheorie niet
aileen gericht is op het creeeren van een zekere rechtsbescherming voor de jus-
titiabele ten opzichte van de straffende overheid, maar evenzeer bedoeld is om
criminaliteit op een rationele wijze tegen te gaan. Deze 'dubbele bodem' in

Hobbes, 1651, p. 354-356.
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Hobbes's strafrechtstheorie kenmerkt ook het streven van de latere 18de eeuwse
Franse strafrechtshervonners.

5. -if a Punishment be determined and prescribed in the Law it selfe, and after the crime committed,
there be a greater Punishment inflicted, the excesse is not Punishment, but an act of hostility C ... )

-Harme inflicted for a Fact done before there was a Law that forbad it, is not Punishment, but an
act of Hostility ( ... )

In deze twee eisen herkennen we de contouren van het legaliteitsbeginsel dat in
de strafrechtstheorieen van de 18de eeuwse strafrechtshervormers zo'n belangrij-
ke plaats zou gaan innemen. Ik zal hieronder kort uiteenzetten waarop Hobbes
zijn eis van een anterieure strafbaarstelling fundeert en waarom deze eis zijns
inziens niet geldt voor de strafbepaling. De burgers hebben zich in de staat
aaneengesloten teneinde aan de verschrikkingen van de natuurstaat te ontsnappen.
De statelijke samenleving is voor Hobbes dan ook een product van de rede.
Indien een burger zich vergrijpt aan de wetten van de statelijke samenleving,
geeft hij impliciet te kennen de natuurstaat te preferen boven de statelijke samen-
leving. Een dergelijke voorkeur is volgens Hobbes in strijd met de rede. Aange-
zien de mens een redelijk wezen is, is dit eigenlijk onmogelijk. Daarom moet
vol gens Hobbes de oorzaak van elke misdaad zijn gelegen in een gebrek aan
begrip of in een denkfout.' Een gebrek aan begrip komt voort uit onwetendheid.
Onder bepaalde omstandigheden is onwetenheid niet verwijtbaar." Onwetendheid
met de wet (Civill law) disculpeert als de justitiabele de wet niet kon kennen
omdat die niet genoegzaam is afgekondigd. Voor het vestigen van strafbaarheid is
het noodzakelijk dat de wet waarin de strafbaarstelling is vervat behoorlijk onder
de aandacht van de justitiabelen moet zijn gebracht. Een aantal pagina's verder
stelt Hobbes dat nog eens met zoveel woorden: 'The Law whereof a man has no
means to info nne himself, is not obligatory'? Uit de eis dat de justitiabele de wet
heeft moeten kunnen kennen leidt Hobbes een zo mogelijk nog belangrijker
voorwaarde voor strafbaarheid af. De wet moet niet aileen genoegzaam zijn
afgekondigd ze moet bovendien anterieur zijn aan het gepleegde feit:

'No Law, made after a Fact done, can make it a Crime: because if the Fact be against the Law of
Nature, the Law was before the Fact; and a Positive Law cannot be taken notice of, before it be
made; and therefore cannot be Obligatory."

'The source of every Crime, is some defect of the Understanding; or some errour in Reasoning
C ... ). Defect in the Understanding, is Ignorance; in Reasoning, Erroneous Opinion'. Hobbes,
1651, p. 337.
Hobbes, 1651, p. 338.
Hobbes, 1651, p. 345.
Hobbes, 1651, p. 339.
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De eis van een anterieure stratbaarstelling die behoorlijk is afgekondigd geldt
slechts voor de omschrijving van het stratbare feit en niet voor de strafbepaling".
Iedereen weet immers dat straf het noodzakelijk gevolg is van misdaad, zodat
verontschuldigbare dwaling op dit punt is uitgesloten. Maar stratbepalingen
afgekondigd voordat de misdaad is begaan vrijwaren van een zwaardere bestraf-
fing achteraf. 'But when a penalty, is either annexed to the Crime in the Law it
selfe, or hath been usually inflicted in the like cases; there the Delinquent is
excused from a greater penalty'. Hobbes geeft hiervoor de volgende verklaring:

'For the punishment foreknown, if not great enough to deterre men from the action, is an invitement
to it: because when men compare the benefit of their Injustice with the harm of their punishment, by
necessity of Nature they choose that which appeareth best for themselves: and therefore when they are
punished more than the law had formerly determinined, or more than others were punished for the
same Crime; it is the law that tempted, and deceiveth them"."

6. -Lastly, Harme inflicted upon one that is a declared enemy, fals not under the name of Punish-
ment: Because seeing they were either never subject to the Law, and therefore cannot transgresse
it; or having been subject to it, and professing to be no longer so, by consequence deny they can
transgresse it, all the Harmes that can be done them, must be taken as acts of Hostility. But in
declared Hostility, all infliction of evill is lawfull, ,II

Deze afleiding spreekt voor zichzelf. Verklaarde (binnen- of buitenlandse)
vijanden van de staat zijn geen participanten in het sociaal contract en zijn dus
ook niet onderworpen aan de wetten van de statelijke samenleving. Indien hen
leed wordt toegevoegd valt dit buiten de termen van het contract en daarmee
buiten het strafrecht. Anders gezegd: een zodanige leedtoevoeging kan niet als
straJ worden aangemerkt. Dat betekent niet dat de vorst niet gerechtigd is tegen
vijanden op te treden. Integendeel, hij is daartoe zelfs op basis van het sociaal
contract verplicht. De soeverein is immers gehouden de veiligheid van zijn
onderdanen te waarborgen. Hobbes geeft slechts aan dat het optreden tegen
staatsvijanden niet wordt gereguleerd door het sociaal-contract. De vorst mag dan
ook elk middel dat hem goeddunkt aanwenden tegen de vijanden van de staat.
Deze redenatie zullen we nogmaals tegenkomen bij de bespreking van de inzich-
ten van J.G. Fichte (zie par. 3.6.) die bijna anderhalve eeuw na de publicatie van
Leviathan de veiligheidsmaatregelen uit de periode van de Franse Revolutie op
overeenkomstige wijze rechtvaardigt.

Hobbes heeft een scheiding bewerkstelligd tussen het woord 'straf" in de volksbe-
leving en het juridisch stratbegrip als onderdeel van een theoretisch concept dat

Zie: Hobbes, 1651, p. 339: 'But when the Law that forbiddeth a Fact, is made before the Fact be
done; yet he that doth the Fact, is Iyable to the Penalty ordained after, in case no lesser Penalty
were made known before, neither by Writing, nor by Example'.

10 Hobbes, 1651, p. 339.
II Hobbes, 1651, p. 354 tim 356.
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aan de strafrechtspleging ten grondslag wordt gelegd. Daarmee heeft hij de deur
opengezet voor een verdere ontwikkeling van straftheorieen waarbij de betekenis
van het juridisch strafbegrip steeds verder kwam af te staan van de beleving van
de justitiabele.

2.3.2 lohnLocke

John Locke heeft met zijn staatstheorie een belangrijke bijdrage geleverd aan de
theoretische onderbouwing van de burgerlijke maatschappij. Uitgaande van de
anti-feodale stelling dat alle mensen, als schepselen van god, gelijk zijn, recht-
vaardigde hij de bestaande materiele verschillen in bezit door te betogen dat een
ieder het recht heeft zijn bezit te vermeerderen door arbeid. Bij Locke is de
gelijkheid van mensen dan ook een louter formeel gegeven. Het betekent dat
niemand ondergeschikt is aan een ander" en dat een ieder gelijkelijk recht heeft
op (overheids-jbescherming van zijn 'Life, Liberty en Estate'. Dit is een eis van
de Rede, of zoals Locke dat noemt van de 'Law of Nature'.
Locke's strafrechtelijke inzichten volgen net als bij Hobbes logisch uit zijn
politieke theorie. In de natuurstaat (bij Locke geen analytisch concept, zoals bij
Hobbes, maar een historische realiteit) leven de mensen, conform de natuurwet,
in vrede met elkaar. Het is een 'state of peace, goodwill, mutual assistance and
preservation'. Helaas zijn er mensen die on-rede-lijk handelen. Door de rechten
van anderen aan te tasten ontkennen zij de suprematie van de Natuurwet. In de
natuurtoestand is welliswaar iedere burger bevoegd om de naleving van de
natuurwet af te dwingen maar hem ontbreekt daartoe de feitelijke macht. Om de
onvervreembare mensenrechten op 'Life, Liberty and Estate' fysiek te kunnen af-
dwingen, sluiten de burgers een verdrag." Ret doel van de door dit verdrag in
het leven geroepen overheidsgezag is bet garanderen van de natuurlijke rechten
van een ieder. Het middel dat daartoe wordt aangewend noemt Locke 'straf".
Locke:

,And thus in the State of Nature, one Man comes by Power over another; but yet no Absolute or
Arbitrary Power, to use a Criminal when he has got him in his hands, according to the passionate
heats, or boundless extravagancy of his own Will, but only to retribute to him, so far as calm reason

12 Locke: 'Reason (... ) teaches all Mankind, who will but consult it, that being all equal and
independent, no one ought to harm another in his Life, Health, Liberty, or Pssessions. For Men
being all the Workmanship of one Omnipotent, and infinitely wise Maker; All the Servants of one
Sovereign Master, send into the World by his order and about his business, they are this Proper-
ty, whose Workmanship they are, made to last during his, not one anothers Pleasure. And being
furnished with like Faculties, sharing all in one Community of Nature, there cannot be supposed
any such Subordination among us (... )'. J. Locke, Two Treatises of Government, 1690, Herdruk
met annotaties van Peter Laslett, New York 1960, p. 311.

!3 'For the Law of Nature would, as all other Laws that concern Men in this World, be in vain, if
there were no body that in the State of Nature, had a Power to Execute that Law, and therby
preserve the innocent and restrain offenders'.

54



and consience dictates, what is proportionate to his Transgression, which is so much as may serve for
Reparation and Restraint. For these two are the only reasons, why one Man may lawfully do harm to
another, which is called punishment' .'4

De straf is in dit stelsel tweezijdig begrensd door het (natuur)recht. In de eerste
plaats dient de straf tot herstel van de natuurlijke rechtsorde die door het delict is
verstoord. Deze functie vat Locke samen onder het begrip 'Reparation'. In de
tweede plaats maken zowel slachtoffer als overtreder deel uit van dezelfde
rechtsgemeenschap hetgeen met zich mee brengt dat de straf de overtreder niet
zwaarder mag treffen dan nodig is om de natuurlijke orde te handhaven. 'Res-
traint' betekent volgens Locke dat 'Each Transgression may be punished to that
degree, and with so much Severity as will suffice to make it an ill bargain to the
Offender, give him cause to repent, and terrifie others from doing the like. IS
Hier treedt een belangrijk verschil met de straftheorie van Hobbes aan het licht.
Bij Hobbes heeft de burger zijn natuurlijke vrijheid ingeruild voor veiligheid.
Daarom is de straf in Hobbes stelsel in beginsel mateloos. Zolang de straf maar
is gebaseerd op een anterieure strafbaarstelling en geschikt is om de maatschappe-
lijke veiligheid te garanderen kan de vorst bijna elke straf toepassen die hem
goeddunkt. Bij Locke wordt de strafmacht van de overheid begrensd door de
onvervreembare natuurlijke rechten van het individu. Hiermee is een belangrijke
stap gezet. Bij Hobbes zijn macht en recht nog onlosmakelijk in de persoon van
de soeverein verenigd. Bij Locke staat de rechtsorde autonoom ten opzichte van
de macht." Voor het strafbegrip betekent dit een verdere inperking. Bij Hobbes
werd het strafbegrip functioneel ingeperkt. Slechts dat overheidsoptreden dat
bedoeld en geschikt is tot het bewerkstelligen van Law and Order verdient de
naam straf. Bij Locke moet de straf ook nog eens voldoen aan autonome rechts-
normen. De onvervreembare rechten van de wetsovertreder (d.W.z. het recht op
life, liberty en estate) moeten bij de strafoplegging zoveel mogelijk worden
gerespecteerd. In par. 2.4. e.v. zullen we zien dat de (Franse) strafrechtsher-
vormers uit de 18de eeuw het denkbeeld van de onvervreembare mensenrechten
verder (zullen) uitbouwen. Zij doen dit door deze rechten in 'beginselen' te
vertalen die zij aan het uitgangspunt van het door hun te ontwerpen strafrechtstel-
selleggen.

2.4 De Franse Revolutie en bet Ancien Regime

De retoriek van de Franse revolutie is nog springlevend. Deze conclusie zou
althans moeten worden getrokken indien wordt afgegaan op de inhoud van het
juridische onderwijsmateriaal. Iedere (aankomend) jurist leert dat de Franse

'4 Locke, 1690, p. 312, par. 8.
15 Locke, 1690, p. 315, par. 12.
'6 Zie ook: L. Dupont, 1979, p. 105.
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revolutie de overwinning van de verlichte rechtsbeginselen over de willekeur van
het ancien regime markeert.'? Hierdoor wordt de indruk gewekt dat de represen-
tanten van het ancien regime voorstanders van willekeur zouden zijn geweest. Dit
is natuurlijk niet het gevai. Integendeel, de gevestigde machtselite was minstens
even geobsedeerd door orde, regelmaat, doelmatigheid etc, aIs de revolutionairen
dat waren. Het begrip wiUekeur is daarom zo geschikt om er het ancien regime
mee te diskwalificeren omdat daarmee het exacte tegendeel wordt suggereerd van
wat de hervormingsgezinde penalisten van de 18de eeuw nastreefden. Willekeur
staat voor 'grilligheid', voor 'gedrag zonder regel of stelsel' terwij I het grote
ideaaJ van de 18de eeuw werd belichaamd door de Rede, het geloof in: de
rationele mens die zich door zijn verstandelijke vermogens laat leiden daarbij
niets aan het toevaI overlatend, in sluitende en aIles overkoepelende stelsels zowel
in de wetenschap (bv. het periodiek systeem in de chemie) ais in het bestuur
(belastingheffing en strafrecht), en in de verbinding tussen doelmatigheid en
menselijk geluk (Utilisme). Willekeur betekende voor de 18de eeuwse straf-
rechthervormers vooral stelselloosheid. Naar hun inzicht speelde de factor
'toeval' door een gebrek aan ordening een veel te grote rol in de strafrechts-
pleging. Dit betekende enerzijds dat de 'kans' bestond dat onschuldige burgers
zouden worden gestraft, voorai ook omdat het gebrek aan ordening het straf-
rechtsstelsel vatbaar maakte voor manipulatie door de autoriteiten. Anderzijds
bleven de resultaten van de misdaadbestrijding door een gebrekkige organisatie
van het strafrecht onder de maat. Zo ontliepen criminelen veelvuldig hun ver-
diende straf door onduidelijkheden omtrent de verdeling van bevoegheden tussen
de verschillende participanten in het justitieel bedrijf en meningsverschillen over
het al dan niet strafwaardige karakter van hun handelingen.
De verlichte strafrechtshervormers streefden een strafrechtstelsel na waarin deze
gevaren waren uitgebannen. Bovendien uitten zij kritiek op de in hun ogen te
beperkte doelstelling van het strafrecht uit hun tijd. De strafrechtspleging van het
ancien regime was slechts gericht op de bestrijding van de criminaiiteit. De klas-
sieke strafrechtshervormers wilden de criminaiiteit niet aileen bestrijden maar
vooral voorkomen, Het begrip 'preventie' speelt dan ook een belangrijke rol in
de 18de eeuwse strafrechtstheorieen. Het ambiteuze karakter van het door de
18de eeuwse penaiisten ingezette project wordt pas goed duidelijk indien men
beseft dat drie doelstellingen in een systeem zouden moeten worden verenigd.
Ben systeem dus waarin en de rechtspositie van het individu tegenover de over-
heid wordt gegarandeerd (teneinde ongerechtvaardigde bestraffing te voorkomen)
en waarmee misdaad zoveel mogelijk wordt voorkomen en dat zodanig in elkaar
steekt dat criminelen zomin mogelijk hun gerechte straf zouden kunnen ontlopen.

17 Een willekeurig voorbeeld: Op pagina 38 van zijn 'Inleiding tot de studie van het Nederlandse
strafrecht' (lOde herziene druk) schrijft Remmelink: 'Het met het optreden van Beccaria begonnen
en door de Codificatiebeweging en de Franse revolutie gestimuleerde en praktisch mogelijk
geworden nieuwe strafrecht, waardoor aan de harde, onmenselijke willekeur van vroeger een eind
werd gemaakt'.
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2.4.1 Wetsbegrip

Voor Hobbes had de wet nog de betekenis van een bevel van de soeverein. Wat
dit betreft onderscheidt hij zich nog maar weinig van eerdere theoretici die de
macht van de vorst theocratisch fundeerden. Locke komt met zijn wetsbegrip nog
het dichtst bij dat van de 18de eeuwse Franse hervormingsfilosofen. Zijns inziens
wordt de (wetgevende) macht van de vorst beperkt door het onvervreemdbare
recht van een ieder op bescherming van zijn 'Life, Liberty en Estate'. De wet
wordt in zijn model begrensd door het recht. De 18de eeuwse (in hoofdzaak
Franse) penalisten gaan een stap verder. Zij zien de (ideal e) wet als een recht-
streekse open baring van de Rede. De wet is pas goed indien deze samenvalt met
het recht (in de zin van de Rede). Het is opmerkelijk dat de voorstelling van de
wet als 'la raison humaine' wordt aangetroffen bij auteurs met zuIke uiteen-
lopende opvattingen als Rousseau en de Montesquieu. Zo schrijft de Montes-
quieu:

'La loi, en general, est la raison humaine, en tant qu'elle gouverne tous les peuples de la terre; et les
loix politiques et civiles de chaque nation ne doivent etre que les cas particuliers ou s'applique cette
raison humaine:".

Rousseau is op dit punt met minder stellig dan de Montesquieu:

'le Souverain de son cote ne peut charger les sujets d'aucune chaine inutile a la communaute; il ne
peut pas meme Ie vouloir: car sous la loi de raison rien ne fait sans cause","

Hans Ludwig Schreiber heeft in zijn monografie 'Gesetz und Richter' aandacht
besteed aan de betekenis van dit wetsbegrip voor het 18de eeuwse strafrechtelijk
denken. Hij vangt zijn beschouwing aan met de volgende, mijns inziens verhelde-
rende, beschrijving van de 18de eeuwse voorstelling van de wet:

'Gesetz bedeutet ( ... ) nicht nur Zufalliges Willkiiriges, eher als durchsetzbare, befehlende Willensaus-
serungen eines Machthabers. Montesquieu beginnt sein Werk mit einer allgemeinen Definition des
Gesetzes, die filr den Bereich der Natur ebenso wie fiir den des Staates gelten soll, fiir Gottheit, Tiere
und Menschen: 'Gesetze ... sind Beziehungen, die sich aus der Natur der Dinge mit Notwendigkeit
ergeben'. Gesetz bedeutet die Vernunft, die sich in der Wirklichkeit findet. Eigentiimlich ist dabei der
mit der apiorischen Gesetzidee verbundende Zug rum Empirisch-Konkreten: Das Recht besitzt eine
apriorische Struktur wie die Mathematik, es bildet aber kein System abstrakt-allgemeiner Vemunft-
wahrheiten, sondern realisiert sich nur in den durch die jeweils besonderen Lebensverhiiltnisse
gepriigten staatlichen Gesetzen. Die Verkniipfung des Aligemeinen und Besonderen im Gesetz kornmt
deutlich rum Ausdruck, wenn Montesquieu schreibt, das Gesetz ganz allgemein sei die mensliche
Vemunft, sofern sie all Volker der Erde beherrsche, die Staats-und Zivilgesetze jedes Volkes sollten'
nur die einzelnen Anwendungsfiilledieser menschlichen Vernunft sein".20

" de Montesquieu, De I 'esprit des lois, 1748, Liv. I, Ch. 3.
" Rousseau, le contract social, 1762, Liv. Ii, Ch. 4.
20 H.L. Schreiber, Gesetz und Richter, Zur geschichtlichen Entwickelung des Satzes nul/urn crimen,
nulla poena sine lege, Frankfurt am Main 1975, p. 53 en 54.
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Voor de 18de eeuwse strafrechtshervonners bezit het recht een apriorische structuur.
Ben idea1ewet is niets anders dan een concretisering van de reeds aanwezige natuurlijke
(rechts)verhoudingen in de staat. Door de wet, aldus op te vatten, wordt de inhoud
daarvan losgemaakt van de wil van de heerser. Heerschappij van de wet betekent dan
ook voor zowel de Montesquieu als voor de verlichtingsfilosofen de uitbanning van
willekeur. Schreiber: 'Alles wird dann nicht nach der Laune eines Gesetzgebers, sondem
nach der Natur der Sache geordnet, es ist das vemiinftigeGesetz und nicht der Mensch,
der dem Menschen Gewalt antut'.

Zodra de wet een perfecte afspiegeling vonnt van de Rede, opgevat als het natuurlijke
recht, kan de inhoud van de wet niet langer willekeurig zijn. Naast een garantie tegen
willekeur verschaft een aldus opgevat wetsbegrip ook een nieuwe rechtvaardiging aan
de straf. Immers indien wet en recht identiek zijn, dan is een op de wet gebaseerde
strafoplegging per definitie gelegitimeerd.

2.4.2 StraJ en Wet

In Rousseau's leer wordt de straf(oplegging) gelegitimeerd met een heroep op de onfeil-
baarheid van de wet(gever). Dit vergt een korte toelichting. Volgens Rousseau berust
de soevereiniteit in de staat bij het hele volk. Aangezien het volk haar eigen wetten
maakt komt de inhoud daarvan altijd overeen met het algemeen belang." Rousseau
zegt het zo: De soevereirr? 'est toujours droite et tend toujours It I'utilite publique'.
In Rousseau's staat is het individuabsolute gehoorzaamheid aan de wet verschuldigd.
Daar staat tegenover dat hij vrij is ten opzichte van zijn medeburgers." Vandaar dat
Rousseau stelt dat straf de wetsovertreder dwingt tot gehoorzaamheid aan de wet, maar
hem tevens, hoe paradoxaal dat ook klinkt, dwingt vrij te zijn.24 Alhoewel de onfeil-
baarheid van de wet als rechtvaardiging van de (op de wet gebaseerde) straf spoedig
zou worden ingeruiJd voor een theorie waarin het gezag van de wet wordt gebaseerd
op de (constitutioneel-democratische) wijze waarop deze tot stand is gekomen, is de
theoretische koppeling van straf en wet sindsdien een feit. Dat betekent dat de straf

21 Het volk is als wetgever het hoogste orgaan van de staat. Deze wetgever stelt het recht vast. Weliswaar
is iedere burger in deberaadslagingenniet anders dan een 'volonteparticuliere' maar uit de samenspraak
tussen al deze volontes particulieres wordt de volonte generale gedistiUeerd doordat alle particuliere
meningsverschillen uiteindelijk tegen elkaar wegvallen. (Rousseau, 1762, Liv. II, Ch. 3.)

22 Aan de soeverein komt een absolute bevoegdheid toe om de inhoud van de wet te bepalen ('Ie pacte
social donne au corps politique un pouvoir absolu sur tous les siens et c 'est ce meme pouvoir, qui,
dirige par la volonte generate porte, cornme j 'ai dit, Ie nom souverainite". (Rousseau, 1762, Liv. 11,
Ch.4.).

23 'ChaqueCitoyensoit dans uneparfaite independancede tous les autres, etdans une excessive dependence
de la Cite'. Rousseau, 1762, liv. II, Ch. 12.

24 'sera contraint par tout Ie corps: ce qui ne signifie autre chose si non qu'on Ie forcera d'etre libre'.
Rousseau, 1762, Liv. I, Ch. 7.
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een wettelijke basis moet hebben. Hobbes stelde deze eis nog niet. Zijns inziens was
het voldoende dat de strafbaarstelling op een genoegzame manier is afgekondigd. Indien
daarbij tevens een straf was bepaald mocht daarvan achteraf niet worden afgeweken
omdat de wet' de burger niet mag bedriegen', maar noodzakelijk was het van te voren
in de wet opnemen van de strafbepaling niet. De burger, die het riskeert de wet te
overtreden, neemt zijns inziens het risico van willekeurige bestraffing.
De eis dat de straf een wettelijke basis moet hebben limiteert het aantal strafsoorten
tot diegene die in wet zijn genoemd. Belangrijker is dat er een relatie wordt gelegd
tussen een bepaald strafbaar feit en een bepaalde straf. Hierdoor kwam de vraag naar
de verhouding tussen (de ernst van) het strafbare feit en (de hoogte van) de straf in
het middelpunt van de wetenschappelijke belangstelling te staan. Dupont bespreekt
in zijn proefschrift de tractaten van C.E. Pastoret en J.P. Brissot de Warville, twee
achtiende eeuwse strafrechtshervormers die zich vrijwel uitsluitend aan het vraagstuk
van de straftoemeting hebben gewijd." Deze auteurs construeren een complex van
straftoemetingsbeginselendie zij, 'op haast mathematische wijze' toepassen (de formu-
lering is van Dupont, schr.). Hun methode kenmerkt zich, in de woorden van Dupont,
door het rationalismeen de 'axiomatisch deductieve' werkwijzevan de hervormingsge-
zinde auteurs. Wat opvalt aan de uitvoerige beschrijving van Dupont van Pastoret's
en Brissot de Warville's straftoemetingstheorie is dat bij hen de schuldvergelding, de
kern van de 19de eeuwse (neo-klassieke) straftoemetingsleer nog geen enkele rol speelt.
De proportionaliteittussen delict en strafwordt (nog) geheel beschreven in doelmatig-
heidscriteria. Ik noem de belangrijkste daarvan: 'Het eerste criterium voor de straftoeme-
ting is het kwaad dat door de misdaad aan de samenleving berokkend werd'; 'Bij de
strafoplegging moet men enkel het openbaar nut ervan op het oog hebben'; 'Het doel
van de straf is eerder het voorkomen van de misdaden dan de bestraffing ervan'; 'De
strafmaat volstaat, wanneer zij schuldigen ervoor behoedt in herhaling te vallen'; 'De
straf is onrechtvaardig als ze nutteloos is' etc.

Montesquieu's leer van de driedeling der machten is om diverse redenen van eminent
belang voor de klassieke strafrechtstheorie. Zijn afbakening van bevoegdheden tussen
de wetgevende, de rechterlijke en de uitvoerende macht is tot op grote hoogte verant-
woordelijk voor de structuur van het klassieke strafrecht. Zij vormt het uitgangspunt
voor de klassieke taakverdeling tussen wetgever, rechter en openbaar ministerie (politie).
In dit model speelt de wet een centrale rol. De wet verschaft het openbaar ministerie
de bevoegdheid om in de wet als strafbaar aangemerkt gedrag te vervolgen. Voorts
is de wet uitgangspunt voor de werkwijze van de rechter, en tenslotte beheerst de wet
de tenuitvoerlegging van de opgelegde straf. Deze binding aan de wet werd gezien
als een waarborg ter bescherming van de vrijheid van de burger tegen een willekeurige

l.> L. Dupont, 1979, p. 36 tim 42.
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of overmatige machtsuitoefening door de overheid.P Voor de 18de eeuwse strafrechts-
hervormers was het legaliteitsbeginsel van minstens even groot belang als organisatorisch
principe. Doordat aan de te onderscheiden machten binnen de staat afgegrensde bevoegd-
heden worden toegekend, worden de verantwoordelijkheden van de diverse organen
duidelijk vastgelegd. Langs deze weg werd de basis gelegd voor een efficienter werkende
strafrechtspleging. Dupont mgt het ro: 'De legaliteit heeft een positieve rol te vervullen;
zij moet orde op zaken stellen in een niet meer hanteerbaar geworden strafrechtssys-
teem"." Tenslotte vervulde het legaliteitsbeginsel ook nog een crimineel-politieke
functie. Verschillende 18de eeuwse penalisten, waaronder Beccaria, gingen er vanuit
dat het bestaan van duidelijke strafbaarstellingen met daaraan gekoppelde straffen poten-
tiele delinquenten zou afschrikken van het plegen van strafbare feiten. In essentie vinden
we deze gedachte al terug in de balanceergedachte van Hobbes. In de eerste decennia
van de 19de eeuw zou von Feuerbach deze crimineel-politieke doelstelling van het
legaliteitsbeginsel verder uitwerken in zijn 'psychologische dwangtheorie'. Het is duide-
lijk dat er aan de wet, wil deze aan al deze functies voldoen, kwalitatieve eisen worden
gesteld. De preponderante plaats van de wet in het stelsel van strafrechtsbedeling kan
alleen dan leiden tot de daarmee beoogde rechtsbescherming voor de burger en tot
een duidelijk afbakening van bevoegdheden tussen de diverse met de strafrechtspleging
belaste organen en tot preventie d.m. v. afschrikking, wanneer er eenduidige wetten
worden gemaakt (Bestimmtheitsgebot ad legem) met een algemene strekking en er op
elk delict een vaste sanctie (zowel naar maat als soort) is gesteld (Bestimmtheitsgebot
ad poenam). Daarnaast moet de wet voldoen aan een groot aantal 'autonome' rechtsbe-
ginselen, die door de 18de eeuwse penalisten uit de 'Rede' worden afgeleid. Vanuit
het destijds vigerende wetbegrip was dat logisch omdat de wet idealiter zou moeten
samenvallen met het natuurlijke recht van de Rede, waarvan de k1assieke rechtsbeginse-
len een uitvloeisel zijn.

26 De Montesquieu stelt eenvoudig vast, als ware het een natuurwet, dat iedereen die met macht is bekJeed
deze zal misbruiken. Hij stelt daarom dat er garanties moeten worden ingebouwd om machtsmisbruik
aan bandente leggen. Montesquieu: 'Pour qu 'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposi-
tion des choses le pouvoir arrete Ie pouvoir' (De Montesquieu, 1748, Liv. II, Ch. 4.). Dit principe
geldt zowel voor de uitvoerende, de wetgevende en de rechterlijke macht. Montesquieu: 'Apres tout
ce que nous venonsdedire, il sembloit que la nature humaine se souleveroitsans cessecontre le gouverne-
mentdespotique. Mais, malgre l'amour des hommespour la liberte, malgre leur hainecontrela violence,
la pluspartdes peuples y sontsoumis. Cela estaisea comprendre.Pour fonner ungouvemement modere,
ilfaut combiner lespuissances, les regler, les temperer .les faire agir; donner, pour ainsi dire, un lest
a l'une, pour la mettre en etat de resister a une autre; c'st un chef-d'oeuvre de legislation (... )'. (De
Montesquieu, 1748, p. Liv. V, Ch. 14).

27 L. Dupont, 1979, p. 54.
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2.4.3 Cesare Beccaria

Hoewel zelf een edelman en italiaan van geboorte, geldt Beccaria als de vertolker bij
uitstek van de verlichte strafrechtstheorie. Hij dankt deze kwalificatie aan zijn 'Dei
Delitti e Delle Pene' uit 1764, waarin de strafrechtspleging van het ancien regime wordt
bekritiseerd vanuit de humanistische idealen van de Franse verlichting. De opbouw
van Beccaria's straftheorie kon in zijn eigen tijd reeds als klassiek worden bestempeld.
De overgang van de natuurstaat, door Beccaria steevast aangeduid als de 'voor-wettelij-
ke' fase, naar de statelijke samenleving, waarin mensen door wetten worden geregeerd,
vindt plaats doordat de burgers een gedeelte van hun natuurlijke vrijheid in het sociaal
contract inbrengen in ruil waarvoor de soeverein als 'beheerder' van die 'minimale
stukjes vrijheid' er op toe moet zien dat de resterende vrijheid van een ieder wordt
gewaarborgd. Volgens Beccaria is 'het Diet voldoende dit pand aan de soeverein ter
hand te stellen, het was ook noodzakelijk de in bewaring gegeven rechten te verdedigen
tegen de aanmatigingen van ieder medelid in het bijzonder. Want de mens heeft de
neiging Diet alleen zijn eigen aandeel uit het gemeenschappelijk in bewaring gegevene
terug te nemen, maar zich ook nog een fractie van de inbreng van anderen toe te eige-
nen' . Er bestaat daarom behoefte 'aan tastbare middelen' , die de mogelijkheid zouden
bieden om de mens met zijn 'heerszuchtig karakter' te beletten de gemeenschap in
haar vroegere chaotische staat terug te storten. 'Deze tastbare middelen zijn de straffen,
die de wetsovertreders bedreigen', Beccaria:

'De samenbundeling van al deze minimale deeltjes maakt het recht tot straffen uit. Alles wat er meer bij
komt, is misbruik en niet meer gerechtvaardigd, is louter feitelijke macht en nog geen recht. Elke straf
wordt fundamenteel en van nature onrechtvaardig, zodra zij niet strikt noodzakelijk is om het pand van
het algemeen welzijn ongeschonden te bewaren. En des te rechtvaardigen en gernakkelijker aanvaardbaar
zal de bestraffing worden, naarmate de veiligheid en de vrijheid, die de soeverein aan zijn onderdanen weet
te waarborgen, groter is en hoger aangeslagen wordt"."

Uit het bovenstaande fragment blijkt dat het door Beccaria gehanteerde wetsbegrip
wortelt in de contractsidee. Voor de Italiaanse edelman vormt de regering bij wet de
essen tie van het statelijk samenleven. De soeverein stelt rechtsregels bindend vast maar
hij schept die rechtsregels Diet. Hij doet Diets anders dan het vaststellen van de rechtsre-
gels die de menselijke rede hem aanbiedt. In de wet komt de rede dus rechtsstreeks
tot uiting.
Op basis van de bovenstaande staatstheorie heeft Beccaria de strafrechtspleging integraal
doorgelicht. Hij volstaat Diet aileen met het bekritiseren van de bestaande strafrechts-
praktijk maar gaat een stap verder. Op basis van zijn staatstheorie ontwerpt hij een
alternatief voor de bestaande strafrechtspleging.
Hierboven hebben we gezien dat Beccaria's burger niet al zijn rechten aan de soeverein
in bewaring heeft gegeven. De burger staat niet meer van zijn vrijheid af dan strikt

2. Beccaria, Over misdaden en straffen (Dei delitti e dellepene), 1764, hoofdstuk2. Ik heb gebruikgemaak!
van de Nederlandse vertaling dit werk door J.M. Michiels, Antwerpen 1971.
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noodzakelijk is om anderen te bewegen hetzelfde te doen. Dat betekent dat de burger
een grote mate van vrijheid heeft ten opzichte van de staat. In de trias politica van
de Montesquieu zocht en yond Beecaria waarborgen ter bescherming van de vrijheid
van de burger tegen een willekeurige of overmatige machtsuitoefening door de overheid.
Om te garanderen dat elk van deze machten zich ook daadwerkelijk aan de haar toebe-
deelde taak houdt, wordt deze in grondwetten vastgelegd. Het primaat ligt binnen dit
systeem bij de wetgevende macht. Dat betekent volgens Beecaria 'dat alleen de wetten
de straffen mogen bepalen, die op de misdaden gesteld worden. Dit reeht kan niemand
anders bezitten dan de wetgever, die de gehele maatschappij, verbonden in het maat-
schappelijk verdrag vertegenwoordigd' (vgl. de idee van volkssoevereiniteit bij
Rousseau)." De kern van de reehtsstaatsgedachte is dat de uitvoerende en de reeh-
terlijke macht sleehts mogen en dan ook moeten handel en wanneer de wetgever daartoe
middels een wet gebiedt.
Voor de reehterlijke macht brengt de gebondenheid aan de wet met zich mee dat het
de reehter nooit is toegestaan 'een hogere strafuit te spreken dan die, welke is voorge-
schreven in de wet' .30

Voor de uitvoerende macht betekent de bindingaan de wet onder meer dat de wettelijke
verplichting tot opsporing van stratbaar gestelde gedragingen met zich meebrengt dat
ieder achterhaald delict aan de reehter zaI moeten worden voorgelegd. Ditzelfde geldt
mutatis mutandis ook voor de executie van rechterlijke vonnissen. De uitvoerende macht
is verplicht om ieder rechterlijke vonnis ten uitvoer te leggen. Gratie behoort in dit
stelsel dan ook niet tot de mogelijkheden."
Deze relatief ondergeschikte positie van de rechterlijke en de uitvoerende macht brengt
ook voor de wetgever zelf beperkingen met zich mee. De centrale positie van de wet
in het stelsel van strafreehtsbedeling kan aileen dan leiden tot de daarmee beoogde
rechtsbescherming voor de burger, wanneer er eenduidige wetten worden gemaakt
(Bestimmtheitsgebot ad legem) met een aIgemene strekking en er op elk delict een
vaste sanctie (zowel naar maat als soort) is gesteld (Bestimmtheitsgebot ad poenam).

29 Beccaria, 1764, p. 309.
30 Beccaria: 'De rechter die zelf deel uitmaakt van de gemeenschap, heeft dus geen enkel recht om tegen

een ander lid van dezelfde gemeenschap een straf uit te spreken, die niet bij de wet voorzien is. ( ... )
Bijgevolg is het de rechter nooit toegestaan, zelfs niet al wordt hij daartoe bewogen door overdreven
ijver of door zijn inzicht in het algemeen belang, tegen een burger, die een stafbaar feit heeft gepleegd,
een hogere straf uit te spreken dan die, welke is voorgeschreven door de wet'. Beccaria, 1764, p. 309
en 310.

31 Beccaria: 'Voor zachtmoedigheid, die schone deugd, die bij sommige vorsten een gelukkigeaanvulling
is geweest van hun staatmanswijsheid, zou er principieelgeen plaats mogenzijn in een volmaakterechts-
staat. (... ) Wanneer de vorst gratie verleent, omdat hij meent hiermede het geluk en het belang van
zijn onderdanente dienen, houdtdit dangeenafkeuring in vanhet wetboek. ( ... ) wanneer mende mensen
voorhoudt, dat vergiffenis mogelijk is en dat de straf niet noodzakelijk volgt op de misdaad, dan heeft
dit tot resultaat bij hen de illusie te wekken, dat het mogelijk is aan hun straf te ontsnappen. Dit geeft
hun de verkeerde indruk dat de tenuitvoerlegging van straffen, waarvoor geen gratie werd verleend,
veeleer een daad van willekeur machtsmisbruik is dan een rechtmatige uitvoering van een beslissing
der rechters'. Beccaria, 1764, p. 397 en 398.
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Tegen deze achtergrond kan nu een korte opsomming worden gegeven van de recbtsbe-
ginselen die Beccaria centraal stelt in zijn strafrecbtstheorie.
Het scbuldbeginsel en bet proportionele vergeldingsbeginsel die samen in de 19de eeuw
bet bart van bet neo-klassieke strafrecbt zouden gaan vormen nemen bij Beccaria slecbts
een zeer ondergescbikte plaats in. Dit komt doordat voor Beccaria de gelijkheid van
aile mensen a priori gegeven is. Hij differentieert niet naar de mogelijkheden die een
ieder heeft, door capaciteiten of omstandigheden, om aI dan niet de wet te geboorzamen.
Beccaria gaat er eenvoudig vanuit dat alle burgers met verstand begiftigd zijn. Alhoewel
proportionele scbuldvergelding bij Beccaria geen rol van betekenis speelt, pleitbij tocb
voor een zekere proportionaliteittussen misdaad en straf. Deze proportionaliteitwordt
ecbter bepaald door doelmatigbeidsoverwegingen. Beccaria:

'Het doel van de bestraffing is niet anders dan de delinquent te beletten, zijn medeburgers door nieuwe
strafbare feiten nog eens te benadelen en de andere mensen er van af te schrikken om hetzelfde te doen.
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 gepleegdefeiten, de meest efficiente en duurzame indruk
nalaten op het volk en die de delinquent toch als de minst wrede aan den lijve ondervindt.?

Het gelijkheidsbeginsel vloeit voor Beccaria recbtstreeks voort uit bet sociaal contract.
Ieder lid van de maatscbappij beeftals gelij ke bet maatscbappelij k contract ondertekent.
Het gaat bier natuurlijk louter om formele gelijkheid en niet om materiele,
Het personaliteitsbeginsel boudt in dat de sanctie uitsluitend degene mag treffen die
zelf bet delict beeft begaan. Algebele verbeurdverklaring moet bijvoorbeeld worden
ontraden, omdat daardoor de familie van de veroordeelde onevenredig zou worden
getroffen. Dit beginsel is bet spiegelbeeld (of een nadere uitwerking) van bet principe
dat de strafrecbtelijke verantwoordelijkheid is beperkt tot de eigen gedragingen van
de verdacbte: geen groepsaansprakelijkheid, geen geboudenheid om in te staan voor
de euveldaden van anderen, zoals kinderen, huisdieren, ondergeschikten of scholieren".
Beccaria is op bet punt van bet personaliteitsbeginsel zeer stellig:

'De toepassing van de verbeurdverklaring stelt voortdurend een prijs op het hoofd van de meest weerlozen
en onderwerpt onschuldigen aan straffen die voor misdadigers bestemd zijn. ( ... ) Is er een afscbuwelijker
schouwspel dan het beeld van een hele familie die in de ellende gestor! wordt en haar goede naam door
het slijk ziet sleuren wegens de misdaden van een gezinshoofd'P."

Vervolgens is er bet subsidiariteitsbeginsel. Voor Beccaria betekent dit beginsel dat
de minimale straf als de optimaJe dient te worden bescbouwd. Voor Beccaria is dit
subsidiariteitsbeginsel in de eerste plaats een recbtstreekse eis van de Rede:

'Indien het bewijs kon worden geleverd van de nutteloosheid van overdreven wreedheid van de straffen,
zelfs indien ze niet rechtstreeks in strijd zou zijn met het algemeen welzijn en met het specifiek doel van

32 Beccaria, 1764, p. 365 en 366.
33 Zie ook: M.S. Groenhuijsen, D. van der Landen, 1990, p. 13.
'" Beccaria, 1764, p. 388.
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de straffen, namelijk om criminaliteit te voorkomen, dan zou die wreedheid aileen reeds doordoorin conflict
komen met de heilzame aard van de verlichte rede, die verkiest over een gelukkige vrije maatschappij te
regeren in plaats van over een troep geterroriseerde slaven. Maar a fortiori zou een dergelijke overdreven
wreedheid in strijd zijn met de rechtvaardigheid en de geest zelf van het maatschappelijk verdrag'."

Het is in dit kader interessant om te bezien welle criterium Beccaria aanlegt om te
beoordelen wanneer straffen 'overdreven wreed' zijn. Beccaria:

'Om aan een bepaalde sanctie haar volle uitwerking te geven is het voldoende, dat het leed, dat de straf
meebrengt, groter is dan het voordeel dat het plegen van het misdrijf oplevert. ( ... ) Aile gestrengheid die
deze grens overschrijdt, is overbodig en daarom tirannie", 36

Hiermee stipt Beccaria een tweede functie van het subsidiariteitsbeginsel aan. Overdre-
yen straffen zijn zijns inzien ondoelmatig. Beccaria:

'Hoe wreder de straffen worden, des te ongevoeligerwordt het menselijkgemoed;juist zoals de vloeistoffen
steeds op het peil komen van de voorwerpen die ze omringen. Door de steeds werkzame kracht van de
hartstochten is het na honderd met de wreedste folteringen zo, dat het radbraken niet afschrikwekkender
werkt dan gevangenzetting. De overdreven Wreedheid van de strafheeft zelfs een tegenovergesteldeuitwer-
king, want de delinquent zal des te groter risico nemen om zijn straf te ontlopen, naarmate het leed dat
hem bedreigt groter is'.'"

Uit de bovenstaande weergave van Beccaria's denkbeelden kan worden afgeleid dat
het klassieke strafrecht (altbans bij Beccaria) een rond rechtsbeginselen opgetrokken
stelsel vormt. In het bovenstaande bleek reeds dat deze rechtsbeginselen een dubbele
betekenis hebben. Zij genereren enerzijds een rechtsbescherming van de justitiabele
tegen deoverheid en anderzijds staan zij garant vooreen doelmatigestrafrechtspleging.
Op deze plaats kan reeds worden vastgesteld dat de strafoplegging en tenuitvoerlegging
geheel is ingekapseld in een systeem van autonome rechtsbeginselen. Deze rechtsbeginse-
len vormen een openbaring van de Rede en hebben daarom de status van waarheid.
Zij staan daarmee vast en zijn onveranderlijk. Dit blijkt ook uit het feit dat Beccaria
van mening was dat de verhoudingen in de staat voor eens en voor altijd in wetten
konden worden vastgelegd. Beccaria's strafrecht heeft een statisch karakter.

2.5 De visie van Foucault

Hierbovenzagen we dat een voorhoede van intellectuelen, geinspireerd door een geloof
in de rede, de basis heeft gelegd voor de burgerlijke rechtsordening van de 19de eeuw.
Daarbij is de tegenkant van de opkomende dominantie van de burgerlijke moraal onder-
belicht gebleven. Foucault heeft in zijn 'Folie et deraison; histoire de la folie a l'fige

" Beccaria, 1764, p. 311.
36 Beccaria, 1764., p. 367.
" Beccaria, 1764, p. 368.
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classique" aannemelijk gemaakt dat de recbtspleging ten tijde van bet ancien regime
in Frankrijk reeds doortrokken was van de burgerlijke moraa\ en meer in bet bijzonder
van bet daaraan verbonden arbeidsethos. Volgens Foucault werden gedurende de 17de
en met name de 18de eeuw 'maatscbappelijk nuttelozen', dat wil zeggen zij die met
konden of wilden werken, geintemeerd. Volgens de Franse filosoofwas de intemering
reeds in de 17de eeuw 'een massaaI gebeuren' , waarvan ' door beel ( ... ) Europa sporen
te vinden zijn'. Volgens Foucault bad de 17de eeuwse intemeringspraktijk zowel een
functionele als een etbiscbe dimensie. Functioneel in die zin dat de tucbtbuizen passen
in de toenmalige (re)organisatie van de maatscbappij gericbt op bet mogelijk maken
van een grootscbaliger productie. Over de etbiscbe dimensie van de tucbtbuizen schrij ft
Foucault:

Het is 'een instelling op het terrein van de rnoraal, die belast is met kastijding en met het verbeteren van
een zekere morele instelling of leemte die niet zozeer het oordeel van een menselijke rechtbank verdient,
maar die door straf-alleen, hoe streng ook, niet kan worden geredesseerd. Het Hopital general (franse ver-
sie van het tuchtbuis, schr.) heeft een ethische status. De leiders ervan zijn met een zekere rnorele opgaaf
belast en heel het juridische apparaat en elke materiele mogelijkheid tot repressie wordt hun toegewezen:
Zij hebben aile mogelijkheden tot gezag en beheer, ze gaan over heel het bestuursapparaat, en aile politio-
nele, rechtskundige, corrigerendeen bestraffendemogelijkheden. En om die taak te kunnen vervullen wor-
den schandpalen, halsbeugels, gevangenisruimten en onderaardse kerkers te hunner beschikking gesteld.
Eneigenlijkkrijgtdeverplichtingomtewerkeninjuistditverbandzijneigenbetekenis:morelestrafoefening,
en tegelijk ook morele garantie. Werk heeft waarde als ascese, als straf, als teken van een bepaalde instelling
vanhet gemoed. De gevangenedie kan en wil werken wordt in vrijheid gesteld; niet zozeeromdathij opnieuw
nutzalafwerpenvoorde maatschappij, maar omdathij zich opnieuw heeftonderworpenaan hetgrote etbische
gebod van het mensenbestaan: te moeten werken' .'9

Foucault beschrijft dat de intemering in bet Frankrijk van met name Lodewijk XIV
op zeer grote schaal wordt toegepast. Volgens Foucault vormt deze praktijk een voorbo-
de van bet streven van de Verlicbtingsfilosofennaar een 'natuurlijkeorde' waarin wet
en moraaI samenvallen. De moraal, bier begrepen als bet gebod om te werken, wordt
steeds meer als een staatsaangelegenheid gezien. Het tucbtbuis vormt in zekere zin
bet negatief

'van de moreleburcht, waarvanhet burgerlijk bewustzijnin de 17deeeuw begintte dromen: eendoor rnoraal
bepaalde gemeenschap, bestemd voor hen die zich daar al van de aanvang af aan wilden onttrekken, waar
het recht aileen door een macht, waartegen geen beroep bestaat, heersen kan, en waar de deugd (want deze
bezit haar waarde in zichzelve) als enige beloning een ontko men aan straf kent. 10 de schaduw van de
burgerlijke gemeenschap wordt nu deze eigenaardige republiek van het Goede geboren die met kracht en
geweld aan al die diegenen wordt opgelegd, die ervan verdacht worden tot het Boze te behoren. Dit is de
keerzijde van de grote droom en van de constantezorg van de bourgeoisie in de klassieke periode: de wetten
van de staat en die van bet hart vallen nu eindelijk samen'."

38 Ik heb gebruik gemaakt van de Nederlandsevertaling van dit boek getiteld: M. Foucault, Geschiedenis
van de waanzin in de J7de en J8de eeuw, Boom Meppel, 1975, 1979, 1982.

:19 Foucault, 1975, p. 67.
4Q Foucault, 1975, p. 68.
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Dit is voor het onderwerp van deze studie een interessante analyse. Tot aan de Franse
Revolutie blijven de strafrechtstheorieen van Hobbes, Locke, Beccaria, Bentham c.s.
een utopie, en zeker geen afspiegeling van de strafrechtspraktijk van hun dagen. Het
'gedachte' recht, waarvan de basis zeals Foucault ook aangeeft gelegen is het samenval-
len van recht en moraaI, blijft tot haar verwezenlijking in de revolutie, een ideaa!.
Juist deze discrepantie tussen idee en de praktijk verleent aan het verlichte gedachten-
goed haar grote kritische vermogen. Foucault laat zien dat een facet van de strafrechts-
praktijk van het ancien regime, namelijk de internering van de niet-werkenden nu juist
nietstrijdigis met de ideaIen van deverlichtingmaar daarvan een noodzakelijkuitvloei-
sel vormt. De verlichte liberale staatstheorie en de daarbij horende ideeen omtrent
wet en straf, wortelen in het denken van de werkende burgerij. Voor de niet-werkenden,
bedelaars, zwervers en souteneurs, is in hun ideaal van de aanvang af geen plaats in-
geruimd. Hiermee wordt een verklaring gegeven voor het fenomeen dat 'arbeidsschu-
wen' vanaf het begin van de 19de eeuw tot op de dag van vandaag in strafrechtelijke
zin altijd een aparte categorie hebben gevormd. Deze 'aparte' postitie blijkt rowel uit
de voor deze categorie personen bedoelde deliksomscbrijvingen, die niet zozeer een
bepaaldehandeling alswel een manier van leven strafbaarstellen (zie art. 432 Sr) alswel
uit de voor deze categorie ontworpen straffen (zoals plaatsing in een rijkswerk inrich-
ting). Onder de vigeur van de code penal was de 'aparte' positie van sociaal onaangepas-
ten nog pregnanter. Hun internering gold niet als strafmaar als politiemaatregel (zie
hoofdstuk 4). Ook de beveiligingsmaatregelen die door de moderne richting in het
strafrecht werden nagestreefd hadden vooral betrekking op 'arbeidsschuwen'.
Foucault's analyse van de interneringspraktijk is in nog een ander opzicht van belang.
Volgens hem leden vele geinterneerden aan een geestelijke storing. In de 18de eeuw,
de peri ode waarin de Rede als nooit te voren werd gekoesterd, ontstond een grote
belangstelling voor deze 'Redelozen' . Deze belangstelling had deels te maken met een
zekere gene over wat niet meer menselijk is. Gehandicapten, zowel geestelijke als
lichamelijke, verdwenen in toenemende mate uit het straatbeeld en achter de muren
van de interneringinrichtingen. Tegelijkertijd ontwikkelde zich een zekere nieuwsgierig-
heid naar alles wat afwijkend was. Zo werden mensen met een ernstige handicap ver-
toond op kermissen en bezocht men, tegen betaling, de razende gekken in de tuchtbui-
zen. Deze belangstelling voor redelozen manifesteerde zich ook in de wetenschap.
Aanvankelijk bescbouwde men de redelozen als een ongedifferentieerde categorie, wier
gemeenschappelijk kenmerk, het ontbreken van de mens typerende rede, hen gelijk
steldeaan wildedieren, waardoor bun interneringuitjuridiscb oogpuntvolstrektonpro-
blematisch was. Spoedig begon men oog te krijgen voor de verscbillende vormen van
krankzinnigbeid en begon men diagnosen te stell en. Het idee drong zich op dat het
bier niet ging om redelozen (sic) maar om mensen met een gestoorde rede. Hierdoor
werd een zekere mate van identificatie met krankzinnigen mogelijk die voordien was
uitgesloten. De oorzaken van die storing bleven aanvankelijk nogal duister, maar met
de veranderde perceptie van krankzinnigen verviel wei de vanzelfsprekendheid van
hun intemering. Volgens Foucault was er in het begin van de 19de eeuw geen psychiater
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of historicus, die niet toegaf aan een en hetzelfde gevoel van verontwaardiging over
de behandeling van krankzinnigen. Dit illustreert hij aan de hand van de volgende
willekeurige citaten: 'Men schaamt zich er niet voor, krankzinnigen in gevangenissen
op te sluiten!' en 'Er zijn overigens maar weinig gevangenissen waarin geen razende
krankzinnigen te vinden zijn; deze stakkers worden vlak naast misdadigers opgesloten.
Wat een monsterachtige combinatie!' en 'rustige krankzinnigen worden nog slechter
behandeld dan mensen die kwaad doen'.
Het is duidelijk dat de wetgever door deze ontwikkeling in het denken over krankzinnig-
heid voor veel nieuwe vragen werd geplaatst. Zo werden de codificatoren geconfronteerd
met de vraag welke consequenties in strafrechtelijk opzichtmoesten worden getrokken
uit de aanwezigheid van een geestelijke stoornis bij een pleger van een strafbaar feit.
Daardoor werd een belangrijke impuls gegeven aan zowel de ontwikkeling van de
schuldleer als de imputatietheorie (zie hoofdstuk 4).

2.6 Deportatie

De eliminatie van maatschappelijk nuttelozen is geen exclusiefFrans verschijnsel. Vanaf
het einde van de 18de eeuw wordt de uitschakeling van marginal en in Engeland zelfs
tot systeem verheven. Daarmee wordt de basis gelegd voor de aan het eind van de
19de eeuw opkomende, door het sociaal-darwinisme geinspireerde, gedachte dat de
criminaliteit het beste bestreden kan worden door de fysieke eliminatie van voor de
criminaliteit verantwoordelijke groepen.
In het 18de eeuwse Engeland heeft de burgerij (althans in economisch opzicht) het
heft aileen in handen en daarmee zijn de (politieke) voorwaarden geschapen voor een
industriele revolutie. Reeds in de 18de eeuw neemt in Engeland de industriele bedrij-
vigheid een hoge vlucht. De tot dan toe nog grotendeels door feodale verhoudingen
bepaalde maatschappij wordt daardoor grondig veranderd. Vooral van belang is de
opkomst van een grote groep kleine bezitters (handelaars, detaillisten, kleine fabrikanten,
handwerkslieden etc.). Aan het einde van de 18deeeuw begintdeze groep ookde poli-
tieke verhoudingen in Engeland steeds meer te bepalen. Dit is een gevolg van het feit
dat de middenklasse, zoals deze groep wordt genoemd, zich bewust wordt van de eigen
identiteit en begint op te komen voor de eigen belangen. Als gevolg van de opkomst
van deze middenklasse doet rond de eeuwwisseling tussen de 18de en de 19de eeuw
een nieuw klasse-idioom zijn intrede. Het oudere Georgiaanse vocabulaire waarmee
maatschappelijke verschillen werden beschreven sprak van 'orde', 'graad' en 'rang',
daarmee een maatschappij implicerend die in evenwicht werd gehouden door 'verticale
afhankelijkheid' en waarin maatschappelijke lagen met elkaar verbonden waren door
banden van gemeenschappelijk belang en wederzijdse begunstiging. Het nieuwe idioom
daarentegen was er een van verdeeldheid, nietslechts van onderscheid. 'Klasse' impli-
ceerde scherp afgebakende scheidslijnen en mogelijke tegenstellingen; de hierarchieen
van de oude orde waren in de perceptie van de machthebbers 'natuurlijk' en conventio-
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neel, de betrekkingen tussen de ene klasse en de andere waren daarentegen antagonis-
tisch en contractueel van aard en waren eerder gebaseerd op onderhandelingen over
tegenstrijdige belangen dan op een door beide zijden erkend systeem van plichten."
Tegen de achtergrond van dit klassedenken ontstaat de idee van het bestaan van een
criminele klasse. Robert Hughes geeft in zijn studie van het Engelse deportatiesysteem,
getiteld: The Fatal Shore, the epic of Australia's founding (1986), de volgende beschrij-
ving van deze voor de ontwikkeling van de beveiligingsgedachte in het strafrecht wezen-
lijke idee:

,Het idee van een misdadige klasse, of wat door de Engelsen ( ... ) daaronder werd verstaan, betekende dat
een aparte maatschappelijkegroep misdaad 'produceerde', precies zoals hoedenmakershoedenproduceer-
den, of mijnwerkers kolen, Ze was deels gepeupel, deels inboorlingenstam en deels gilde, en ze leidde
een ondergronds bestaan erg ens onder en tussen de lagere maatschappelijke strata van Engeland .De crimi-
nele k1asse hield er een eigenjargon, eigen hierarchieen en een eigen reservoir van verzamelde technische
kennis op na. Ze hield het handwerk van de misdaad in stand, breidde het verder uit en gaf het door van
meester op gezel. Dit denkbeeld ontsproot aan het laat-achttiende-eeuwseinzicht dat de misdaad in Engeland
zo snel gestegen was dat het gezag te maken had met georkestreerdemisdadigehandelingen, en niet zornaar
met een accumulatiedaarvan. De spectaculairecriminele loopbaanvanJonathan Wild deed een beeld ontstaan

van 'generaals' van de misdaad: criminele meesterbreinen die 'Iegers' van boeven aanvoerden' .42

Er werden pogingen ondernomen om de omvang van de criminele klasse te berekenen.
Hughes noemt aIs voorbeeld de becijfering in 1797 van Patrick Colquhoun die schatte
dat 12% van de Londense bevolking (een totaaJ van 115.000 personen) tot deze klasse
behoorde. Aan het begin van de 19de eeuw werden met behulp van de dan tot ontwikke-
ling komende criminele statistiek soortgelijke berekeningen uitgevoerd, die steevast
het bestaan van een omvangrijke criminele klasse bevestigden. De angst voor deze
criminele klasse kreeg een grote impuls door de Franse revolutie. In de ogen van de
Engelse middenklasse was hun 'criminele klasse' een equivalent van de Franse 'sans-
culottes' , die de monarchie hadden omver geworpen en daarmee Frankrijk en een groot
deel van de rest van het continent in een (in hun ogen) gruwelijke toestand van anarchie
hadden gestort."
De 'criminele klasse' vormde een bedreiging voor de eigendommen van de middenstand,
maar wat de autoriteiten het meeste zorgen baarde was het gevaar van de morele besmet-
ting die ze voor de 'fatsoenlijke' arbeiders en hun beinvloedbare kinderen vertegen-
woordigde. De autoriteiten probeerden uit alle macht de rotte appelen uit de lagere
klasse te verwijderen voordat ze de goede konden aansteken. Zo werd met de armenwet-
ten beoogd de zelfstandig werkende armen van de paupers te scheiden; de armenscholen
trachtten de meest verworden kinderen te isoleren van de 'fatsoenlijke' kinderen etc.

41 Zie hieromtrent: Geoffrey Pearson, Het ongekamde denken, Meppel 1976. Oorspronkelijke titel, The
Deviant Imagination, 1975.

42 R. Hughes, De Fatale Kust, het epos van Australie, 1986, p. 292, (oorspronkelijke titel: The Fatal
Shore, the epic of Australia's founding).

.. De voornaamstepropegandistvan dit denkbeeldwas EdmuntBurke metzijn: Reflections on the revolution
in France and on the proceedings in certain societies ill London relative to that event, London 1790.
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In dit kader meet ook het deportatiesysteem worden geplaatst. Met de deportaties poogde
men de besmettingshaard voor eens en voor altijd uit te roeien door de gehele criminele
klasse naar overzee te transporteren. Teneinde te verzekeren dat terugkeer was uitgeslo-
ten werd naar een verbanningsoord gezocht dat zo ver mogeLijk van het moederland
was verwijderd. De keuze viel op Australie. Hughes:

'En daar zou hij blijven, slavenarbeid leverend voor de koloniale ontwikkeling, en zulke op het verkrijgen
van fatsoen gerichte veranderingen ondergaand als zwepen en ketenen hem vermochten bij te brengen. Het
voomaamste punt was niet wat er daarginds mee gebeurde, doch slechts dat hij zich niet laager hier zou
bevinden. Het uiteindelijke doel van het deportatiesysteem was (.) niet zozeer het bestraffen van individule
misdaden als wei het ontwortelen vaneen vijandige kJasse en de verwijdering daarvanuit de Bruse samenle-
ving ' ...

Dat het bij het deportatiesysteem niet zozeer ging om het bestraffen van individuele
misdaden maar om de eLiminatie van een gevaarlijke klasse bLijkt vooral uit de, zeker
voor die tijd gigantische aantallen gedeporteerden, en de betrekkelijk geringe ernst
van de deLicten waarvoor zij waren veroordeeld. In het totaal werden tussen 1787 en
1853 ongeveer 150. 000mens en gedeporteerd. Ongeveer vier vijfde van aile deportaties
(voor zover het de mannelijke veroordeelden betreft) was opgelegd wegens een vermo-
gensdelict. Deze vermogensdelicten kunnen worden uitgesplitst in eenvoudige diefstal
(34%), inbraak (15%), diefstal van vee (13%) en diefstal van kleding (6%). Slechts
iets meer dan 3 % van de manneLijk veroordeelden werd verbannen wegens een gewelds-
delict. Vier procent was gevonnist wegens vergrijpen van openbare aard. Anderhalf
procent tenslotte wegens verraad, samenzwering tot oproer of Lidmaatschap van een
verboden organisatie."
Doordat in Engeland de burgerlijke omwenteling een eeuw eerder plaats yond dan in
Frankrijk en de rest van continentaal Europa werd een breuk bewerkstelligd tussen
het Continentale en het Engelse strafrechtelijke denken. Terwijl in Frankrijk onder
invloed van de strijd tegen het absolutisme de strafrechtshervormers een stelsel ontwik-
kelden dat zoveel mogelijk garanties bood tegen willekeurige machtsuitoefening door
de overheid was de Engelse burgerij eerder gepreoccupeerd met de doeltreffende be-
scherming van zijn bezit. Terwijl de verlichte strafrechtshervormers de individu voorop-
stelden werd in Engeland een strafrechtssysteem ontwikkeld dat gericht was op de
eliminatie van een crimineleklasse. Terwijl de verlichte strafrechtshervormers droomden
van een gesloten strafrechtstelsel, afgeleid uit autonome rechtsbeginselen, werd in
Engeland een pragmatische aanpak van de criminaliteit bepleit. Het is dan ook niet
verwonderLijk dat de aanhangers van de modeme richting, die zich keerden tegen de
grote invloed van de (neo-klassieke) dogmatiek in het strafrecht, zich aan het einde
van de 19de eeuw mede lieten inspireren door deze pragmatische Engelse aanpak van
de criminaliteit (zie hoofdstuk 5).

.. Hughes, 1986, p. 297 .

., Dit overzicht is ontleend aan Hughes, 1986, p. 288.
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2.7 Sichertutgsnnassregeln

Deze schets van de wortels van het dualisme zou niet compleet zijn zonder de ontwikke-
lingen in de Duitse staten daarbij te betrekken. Volgens Van Gunsteren en Locke moet
de Duitse Autldiirung strikt worden onderscheiden van de Franse Verlichting. Zij
verduidelijken dit standpunt met een beroep op Friedrich Engels:

'Net als in Frankrijk in de 18de eeuw leidde ook in Duitsland in de 19de eeuw een filosofische revolutie
de politieke ineenstorting in. Maar hoe verschillend zagen die twee er uit! De Fransen verkeerden in een
open strijd tegen aile officiele wetenschap, tegen de kerk en vaak ook tegen de staat (. .. ). Ze liepen zelfs
vaak gevasr gevangen gezet te worden in de Bastille. Aan de andere kant waren de Duitsers professoren,
door de staat benoemde leermeesters van de jeugd: hun geschriften waren erkende leerboekenenhet bepa-
lende systeem van de gehele ontwikkeling -het hegeliaanse systeem- werd zelfs als het ware tot de status
van een koninklijke Pruisische staatsfilosofie verheven"."

Dit verschil tussen de ontwikkeling in Frankrijk en Duitsland is goed zichtbaar in de
theorievormingrondom de straf. In Frankrijk worteltdie theorievormingin een liberale
traditie. In de kern gaat het er steeds om garanties te vinden ter bescherming van de
individuelevrijheid tegen de macht van de overheid. De straftheorieen die aan het einde
van de 18de eeuw vooral in de Duitse staten tot ontwikkelingkomen dragen het stempel
van de strafrechtspraktijk van het verlichteabsolutisme. Het verlicht absolutismewordt
filosofisch gegrondvest op een maatschappelijk verdrag waarin de heerser in ruil voor
de gehoorzaamheid van zijn onderdanen de plicht heeft als 'premier serviteur de I,Etat'
de mogelijkheden voor de burger te scheppen om zich ten volle te kunnen ontplooien.
Ontplooiing betekent in dit verband het realiseren van humanistische waarden. Daarbij
moet worden gedacht aan aile waarden die het leven van de rationele burger beheersen.
Eberhard Schmidt geeft de volgende opsomming van deze waarden:

'Friede, Wohlstand, Veredelung des Denkens, Verfeinung des Geschmacks, Hebung des Wissens und der
Sitten, Forderung der Tugend, Stahlung des Willens und Charakters als Bildung des Geistes, der Haltung
und Kultur, wie sie durch Ziigelung alles Anirnalisch-Triebhaften und durch Erhebung des Geistes und
der Vemunft zum beherrschenden Lebenselement im Sinne des 18. lahrhunderts angestrebt wird' .7

De vorst heeft de plicht deze humanistische waarden zoveel mogelijk na te streven.
Dit dient in de eerste plaats tot uiting te komen in het bestuur van de staat. De vorst
heeft een opvoedkundige taak; hij moet zijn onderdanen sturen, beinvloeden, en zonodig
zelfs dwingen wanneer zij zich tegen de humanistische waarden van de rationele samen-
leving verzetten. Hierop berust het recht van de staat om reeds bij de eerste tekenen
van een verkeerde ontwikkeling van een individu in te grijpen en deze ontwikkeling
desnoods met dwang om te buigen. De keerzijde hiervan wordt gevormd door het recht
van de overige burgers om beschermd te worden tegen dreigende misdaden van een

46 Van Gunsteren en Lock, 1977, p 128 en 129 .
• 7 Eberhard Schmidt, Einfiihrung in die Geschichte derdeutschen Strafrechtspflege ,Dritte Auflage, Gottin-

gen, 1965, p. 225.
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gevaarlijk individu. De preventiegedachte is de basis van het Ius puniendi. Het eerste
doel van de straf is de speciale preventie: de enkeling wordt door het voltrekken van
de straf onschadelijk gemaakt indien dat ter bescherming van de samenleving nood-
zakelijk is; hij wordt gedwongen zich aan te passen aan de beginselen van de rationele
samenleving. Hij wordt tot 'burgerlijke' verbetering gedwongen.
Vanuit deze praktijk wordt in de laatste decennia van de 18de eeuw de theorie van
de speciale preventie gegrondvest. Christoph Carl Stiibel geldt als de eerste strafrechts-
geleerde die de theorie van de speciale preventie systematisch heeft uitgewerkt. Indit
verband geldt zijn 'System des allgemeinen Peinlichen Rechtes mit Anwendung auf
die in Chursachsen geltenden Gesetze' als een standaardwerk. Volgens Stiibel is het
strafrecht 'ein Teil der Pravention und beruht mit ihr auf denselben Griinden'. Deze
gronden zijn volgens Schmidt: 'jenem dem Staate naturrechtlich gebiihrenden Schutz-
recht, aus dem das Praventionsrecht hergeleitet wird'. 48 De straf wordt als middel
tot' moralische Besserung' ingezet tegen diegene die zich op een zodanige manier heeft
misdragen dat het waarschijnlijk is dat hij zich opnieuw aan strafbare feiten zal schuldig
maken. Een dergelijke 'gefahrliche rechtsbrecherische Gesinnung' legitimeert de
'Praventionszwang' .
Het is tegen deze achtergrond van een sterke humanistische stroming gekoppeld aan
een op doelmatigheidsdenken gestoeld preventierecht dat de 'Sicherungmassregel' tot
leven kwam. De concrete aanleiding vormde het onder invloed van de humanistische
waarden verwerpen van de tortuur als middel tot waarheidsvinding in het strafproces.
Het procesrecht stond in de 18de eeuwse Duitse staten nog in het teken van het formele
bewij sstelsel dat eigen is aan een inquisitoriale procesvorm. In de kern hield dit stelsel
in dat een volledig bewijs slechts door een bekentenis of door twee getuigenissen kon
worden geleverd. Aanwijzigingen konden wei voldoende reden opleveren om de verdach-
te aan de tortuur te onderwerpen maar een veroordeling kon daar nooit op worden
gebaseerd. Reeds aan het begin van de 18de eeuw won de opvatting terrein dat het
met name bij lichtere delicten niet aanging om de verdachte aan marteling te onderwer-
pen. Het wegvallen van de tortuur bij deze delicten maakte dat een veroordeling vaak
niet mogelijk was. Voor ons, gewend als we zijn aan het adagium 'in dubio pro reo',
lijkt dat een overkomelijk probleem. Destijds echter huldigde men een heel ander
adagium: 'ne delicta remaneant impunita'. Dit resultaat werd bewerkstelligd door de
introductie in de strafrechtspraktijk van de 'Verdachtstrafe'. Deze straf die geen lijf-
of doodstraf mocht zijn, kon worden opgelegd indien geen veroordeling mogelijk was
maar er niettemin sterke aanwijzingen bestonden voor de schuld van de verdachte.
Schaffstein omschrijft de functie van de verdachtstrafe aldus: 'Hier offuete die Ver-
dachtsstrafe (... ) ein Ventil, urn offenbar ungerechtfertigte Freispriiche zu vermeiden', 49

Aanvankelijk, in de eerste helft van de 18de eeuw, schijnt deze poena extraordinaria

48 E. Schmidt, 1965, p. 226 .
• 9 F. Schaffstein, Yerdachtsstrafe, ausserordentliche Strafe und Sicherungsmittel im lnquisitionsprozess

des 17. und 18. Jahrhunderts, in: ZStW 101 (1989) Heft 3, p. 494 en 495.
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een marginaal bestaan te hebben geleden. Dat werd anders toen de tortuur onder invloed
van de steeds sterker wordende humanistische stroming het veld begon te ruimen terwijl
het starre formele bewijsstelsel onderminderd van kracht bleef. Schaffstein:

,Als im 18. Jahrhundert Vemunftrecht und Aufkliirung die theokratischen Vergeltungstheorienzugunsten
rationaler Prsventionslehren aufgaben, wurde zwar die Folter teils durch die Gesetzgebung, teils durch
Richterrecht allmshlich abgeschafft. Aber man getraute sich noch lange nicht, auf die doch gerade auch
dem Schutz des lnquisiten dienenden fonnellen Beweisregeln und das Gestiindnis als 'regina probationum'
zu verzichten. Die Foigewar, dass die Verdachtsstrafe, diebisherwegendesGestiindniszwangsdurch Folter
nur einen relativ geringen praktischen Anwendungsbereichgehabthaben dilrfte, nun voriibergehend ihren
Bereich erheblich erweiterte. Dazu trug die in allen Aufkldrungsschriften sichfindende These bei, dass es
wichtiger sei, Verbrechen zu verhiuen als sie zu bestrofen, Diese These musste auch dann Bedeutung erlangen,
wenn ein Inquisit zwar nach den fonnellen Beweisregeln nieht iiberfiihrt werden konnte, aber doch nach
der Uberzeugung der Richter schuldig war und weitere Straftaten mit erheblicher Wahrscheinlichkeit von
ihm erwartet werden konnten.so

Hierin komt het spanningsveld van de gelijktijdige bescherming van de maatschappij
tegen kwaadwilligen en de bescherming van de individu tegen de overheid (vorst),
dat reeds in het werk van Hobbes en Locke in abstracto aanwezig is, in concreto tot
uiting. Dat de verlichte strafrechtstheoretici in de tweede helft van 18de eeuw zich
deze tegenstrijdigheid terdege bewust waren mag blijken uit de hoeveelheid geschriften
die over dit onderwerp geschreven werden. Daarbij is bet opvallend dat de meeste
Duitse strafrechtsgeleerden de 'Verdachtstrafe' als een noodzakelijk kwaad beschouwden
en hun inspanningen vooral rich ten op het vinden van een acceptabele modus om de
verdachtstrafe in te passen in hun 'verlichte' strafrechtsopvattingen. Zo schrijft Johann
Christian Quistorp in zijn Grundsiitze des deutschen peinlichen Reehts uit 1783:

,DieRechtslehrekommtdarin iiberein, dasszu der ErkenntnisssolcherStrafen C ••• ) kein vollstiindiger Beweis,
sondem nur eine auf gegriindete Anzeigen beruhende Wahrscheinlichkeit C ••• ) erfordert werde. Er kann
jedoch in Ermangelung anderer Beweismittel aufVennuthungennur die Erkenntnuss solcher Strafen, die
nicht zu den peinlichen gehiiren, bauen, wennjene einen halbe richterlichen Beweis ausmachen und wiirde
eine solche Person vorhanden sein, zu der man sieh nicht aUein des begangenen Verbrechens wegen ihres
bisherigen Lebenswandelswohl versehenkann, sondemdieauchdurchein unerlaubtesund strafbares Betrag-
en zu dem iiber sie entstandenen Verdacht die Veranlassung gegeben hat C ••• )'."

In dit citaat valt tweeerlei op: In de eerste plaats geeft Quistorp in een bijzinnetje aan
dat de Verdachtstrafe geen strafreehtelijke straf is (vgI: 'solcher Strafen, die Dicht zu
den peinlichen gehoren') en in de tweede plaats worden aanknopingspunten voor de
rechtvaardiging van de 'Verdachtstrafe' gezocht in het gedrag (vgl: 'unerlaubtes und
strafbares Betragen') van de betrokkene.
Het Diet strafrechtelijke karakter van de 'Verdachtstrafe' kwam tot uiting in de opvatting
dat Diet de reehter maar de regering verantwoordelijk was voor de oplegging daarvan.
Schaffstein beschrijft twee praktijkgevallen uit respectievelijk 1723 en 1727 waarin

'" Schaffstein, in: ZStW (1989)., p. 495 en 496.
" Quistorp, Grundsatze des deutschenpeinlichen Rechts, 3. Aufl. 1783, Bd. 2, p. 711.
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verdachten van diefstal niet middels tortuur tot een bekentenis gebracht hadden kunnen
worden. Daar een herhaling van de tortuur niet toegestaan was, maar de rechters volle-
dig overtuigd waren van de schuld van de verdachte bevaIen zij diens gevangenhouding
bij wijze van 'Verdachtstrafe'. Zij vroegen echter daarop de koning toestemming 'ob
etwa dieser hochstverdachtige, dem Iande gefiihrliche und hartniickige Mensch der
gemeiner Sicherheit haIber auf seine iibrige Lebenszeit in die Zuchthaus oder Festuing
zu bringen sey'. 52 Of het hier om een uitzondering gaat of dat het vragen van een
dergelijke toestemming vast gebruik was, weet ook Schaffstein niet op te helderen.
Hij is echter van mening dat dit in de 18de eeuw vaak geciteerde praktijkgevaI bij de
latere omzetting van de Verdachtstrafe in de Sicherungsverwahrung een pilotfunctie
heeft vervuld. Schaffstein vermeldt verder dat in een uit 1747 daterende monografie
van Leyser, Meditationes ad Pandectas, drie voorwaarden voor de toepassing van de
Verdachtstrafe worden genoemd:

'Erstens ist Voraussetzung, dass der Inquisit ein besonderes gefahrlicher, riickfallverdachtiger Mensch ist,
Zweitens ist die zu treffende Massnahrne, die von lebenslanger Dauer sein kann, nicht in dem iiblichen
Strafenkat8logangefiihrt,sondemeinemiteinemFreiheitsentzugverbundeneZuchthaus-oderFestungsstrafe,
die als milder gilt als das Gefangnis. Drittens darf dieseSicherungsmassnahmenicht vom Richter, sondem
auf dessen Bericht nur vom Landesherrn bzw. dessen Regierung angeordnet werden,.53

Met deze voorwaarden zijn de contouren van de meer dan een eeuw later door de
moderne richting bepleitte 'unbestimmte Strafurteile' reeds geschetst. Ook over de
rechtvaardiging van dergelijk ingrijpen huldigde men destijds reeds modem aandoende
opvattingen. Schaffstein haaIt bijvoorbeeld een tekst uit 1740 (Struben, Rechtliche
Bedenken) aan waar als rechtsgrond voor de verdachtstrafe werd aangevoerd 'Die
gemeine Wohlfahrt erfordere es, dass man solche Menschen ausser Stand setze, jeman-
dem zu schaden' .54 Een wettelijke basis kreeg de verdachtstrafe in 1751 in de Codex
Bavaricus Criminalis. In dit wetboek, dat niet zozeer aIs een moderne codificatie maar
veel meer aIs een optekening van de bestaande strafrechtspleging wordt beschouwd,
is voorzien in een aparte titel55 met als opschrift 'Von Strafe des Verdachts'. Het
eerste artikel daarvan luidt:

'Der Verdacht eines Verbrechens wird endlich, so weit derselbe auf einem genagsam bewiesenen Indicio
proximo oder auch mehreren zusammenkomendenIndiciis remotis gegriindetund nicht etwa durch die Tor-
tur oder den Purgationseid abgeleimet ist, allzeit nur mit ausserordentlicher Strafe und arbitrarischer,
niemals aber mit ordentlicher Strafe belegt' .56

Van een uitgekristaliseerd onderscheid tussen straf en maatregel is in deze periode
nog geen sprake. De verdachtstrafe wordt in de eerste plaats nog beschouwd aIs een

52 Geciteerd door Schaffstein, in: ZStW 1989, p. 506.
j3 Schaffstein, in ZStW 1989, p. 506.
j4 Schaffstein, in ZStW 1989, p. 507.
jj Theil I, cap. 12 par. II.
ss Schaffstein, in ZStW 1989, p. 500.

73



straf. Weliswaar een buitengewone, maar niettemin een straf. Tegen het einde van
de 18de eeuw komt daarin verandering. Steeds meer schrijvers keren zich tegen de
Verdachtstrafe omdat deze een ongerechtvaardige inbreuk zou vormen op de rechtsposi-
tie van de verdachte in het strafproces. Enkele geleerden denken de oplossing te vinden
in de vervanging van het formeel wettelijk bewijsstelsel door het vrije bewijsstelsel
of een jury-reehtsspraak naar Frans model. Eisenhart verwerpt deze oplossingen. Vol-
gens deze strafreehtsgeleerde is de reehtsgrond voor de verdachtstrafe een heel andere
dan voor de straf. Het gaat er zijns inziens om of een verdachte vanwege zijn 'verbre-
cherische gesinnung' een ontoelaatbaar gevaar oplevert voor de maatschappij. Indien
dat naar het oordeel van de rechter het gevaI is, moeten maatregelen worden getroffen
om dat gevaar te keren. Vanuit dit perspeetief wordt de vraag of de verdachte het
telastegelegde misdrijf al dan Diet heeft begaan irrelevant. De tegen de verdachte te
nemen stappen zijn niet langer gebaseerd op een verwijt dat voorvloeit uit een door
de verdachte gepleegd delict maar op een prognose omtrent diens toekomstig gedrag.
Om aile misverstand omtrent het karakter van de te nemen maatregel te vermijden
stelt Eisenhart voor het begrip 'Verdachtstrafe' of' Auserordentliche Strafe' te vervangen
door' Sicherungsmassregel' .51Anders dan Schaffstein beschouwt Muller in zijn mono-
grafie 'Anordnung und Aussetzung freiheitsentziehender Massregeln des Besserung
und Sicherung' Diet Eisenhart maar Ernst Ferdinant Klein aIs de uitvinder van het
maatregelbegrip." Schaffstein weet eehter op overtuigende wijze duidelijk te maken
dat genoemde Klein weliswaar een zeer belangrijke wegbereider is geweest voor de
omvorming van de auserordentliche Strafe tot de Sicherungsmassregel maar dat deze
auteur de beslissende stap naar de verschillende reehtsgrond voor straf en maatregel
Diet heeft gezet." In feite is de vraag wie aIs eerste het begrip 'sicherungsmassregel'
heeft gebruikt irrelevant. Veel belangrijker is de conclusie waarin Muller en Schaffstein
overeenstemmen; deze luidt in de woorden van de eerstgenoemde: 'Der Zweispiirigkeit
ist ein Produkt der Aufklarungsbewegung gegen das Ende des 18. lahrhunderts'. 60

2.8 Conclusie

Vanaf de 17de eeuw wordt de straf onderwerp van intensieve theoretische refleetie.
Het gaat daarbij Diet om de bestudering van straf aIs empirisch gegeven maar om een
poging om de straf een plaats te geven in het moderne staatsconcept. Als een gevolg
van deze theorievorming veranderde de straf van karakter. Van een betrekkelijk geiso-
leerde wijze van afdoening van misdaden werd de straf een integraaI onderdeel van

57 E.L.A. Eisenhart, Archiv des Criminalrechts , Bd. III (1801), Stiick 1, p. 64 tim 118 en Stiick 2, p.
1 tim 43. Geciteerd door Schaffstein, in ZStW 1989, noot 47.

" B. Muller, Anordnung undAI4SsetzungJreiheitsenttiehender Massregeln der Besserung und Sicherung ,
Berlijn, 1981, p. 25.

,. Schaffstein, in ZStW 1989, p. 503 en 504.
60 Muller, 1981, p. 25.
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het fu ctioneren van de moderne statelijke samenleving. Daardoor werd de straf niet
lange in de eerste plaats als een morele aangelegenheid beschouwd maar als een ratio-
neel nderdeel van het als systeem gedachte statelijke samenleven. In hoofdstuk 4 zal
ik tonen dat juist dit 'amorele' karakter van de klassieke strafrechtstheorie voor
v 19de eeuwse penalisten een steen des aanstoots was.
e ara Wichmann karakteriseert de ontwikkeling in het denken over de straf in 17de
en 18de eeuw aldus:

'Ten allen tijde was er natuurlijk over de straf gephilosofeerd; maar wetenschappelijk-systematisch-phi-
losofische beschouwingenover grond en wezen der strafhadden sinds de oudheidgeen rol meer gespeeld;
men strafte naief, zonderzich andersdan terloops in beschouwingenerover te verdiepen. Maar thans naderen
wede eeuwen van 'intellectualisme'; nu het menschelijk denken in hoofdzaak vrij is geworden na de gebond-
enheid der symbolische middeleeuwen, speelt en tijd lang het intellect een overwegende rol. Zelfs de kunst
wordt hierdoor aangetast; Boileau zegt: 'Aimez done la raison! Que toujours vos ecrits Empruntent d'elle
seule et leur lustre et leur prix!' Dientengevolge verkrijgen thans de theorieen -zelven uitvloeisel van de
tijdstroming- invloed, en worden belangrijke factor in de verder ontwikkeling der straf, evenals in die der
politiek en van andere verschijnselen'."

Als gevolg van deze 'wetenschappelijk-systematisch-philosofische' beschouwingen
ontstaat er zoiets als een straf(rechts)theorie. 1. Soetenhorst-de Savornin Lohman stelt
in haar monografie 'Kwaad dat mag?' met een beroep op MacNamara dat strafrechtsthe-
rieen niets anders zijn dan 'oversimplified attemps to deal with the complex multiple
ssues that characterize our inherited ways of talking and thinking about punishment' .62

. trafrechtstheorieen zouden vooral gericht zijn op de rechtvaardiging van de 'overge-
fde' straf. Als zodanig zouden zij niets anders behelsen dan de geruststelling van
ns kwade geweten. Het is zeker niet uitgesloten dat deze beschouwingswij ze een kern

van waarheid bevat voor de actuele stand van zaken omtrent het denken over de recht-
vaardiging van de straf, maar de strafrechtstheorie in de late 17de en 18de eeuw stond
in ieder geval niet in dienst van een verdediging van een bestaande praktijk. Integendeel!
De strafrechtstheorie in de onderhavige periode was gericht op hervorming en verande-
ring. Er werd geredeneerd vanuit de eigen rechten van het individu ten opzichte van
de staat. Het 'revolutionaire' karakter van de theorievorming blijkt bijvoorbeeld uit
het gegeven dat strafrechtstheoretici niet zelden persoonlijk risico liepen met hun pleidooi
voor de imperking van de strafmacht van de overheid. Indien we de strafrechtstheorieen
uit de onderhavige periode op een abstract niveau beschouwen dan valt op dat de nadruk
wordt gelegd op van bovenaf gegeven wetgeving. De opvatting dat door de heerschappij
van de wet het statelijke samenleven in goede banen zou kunnen worden geleid, vormt
de verbindende schakel tussen strafrechtstheorieen van de diverse in dit hoofdstuk
behandelde auteurs. Dit vertrouwen op de wet lijkt in tegenspraak met het streven van
de behandelde auteurs om het individu zoveel mogelijk tegen willekeur van-boven-af
te beschermen door het gebied waarop de wetgever zich mag begeven in te perken.

61 C. Wichmann, Beschouwingen over de historische grondslagen der tegenwoordige omvorming van het
strofbegrip ; Diss Utrecht 1912, p.65.

62 J. Soetenhorst-deSavornin Lohman, Kwaad dat mag?, Rotterdam 1975, p. 48.
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Deze tegenstelling is slechts schijn. Het primaire streven van de strafrechtshervormers
uit de late 17de en de 18de eeuw is gericht op de bescherming van de autonomie van
de burger ten opzichte van de staat. Dit zou naar toenmalige inzichten worden bereikt
door enerzijds voorop te stellen dat slechts bij wet inbreuken mogen worden gemaakt
op de rechten en vrijheden van burgers en anderzijds door de gelijktijdige inperking
van de reikwijdte van het terrein waarop de wetgever zich zou mogen begeven, waar-
door wordt voorkomen dat de autonomie van de burger verder wordt ingeperkt dan
hij zelf heeft goedgevonden.
Hiermee komen we bij een volgend kenmerk van de strafrechtstheorieen uit de onderha-
vige periode. Er wordt voortdurend geredeneerd vanuit het dualisme tussen 'individu'
en 'staat'. Daarbij staat de individu en diens onaantastbare mensenrechten voorop.
Vanaf Locke wordt er van ui tgegaan dat de mens drager is van een aantal aangeboren
en onaantastbare rechten. Voor Locke waren dat 'life, liberty en estate', maar in de
loop van de 18de eeuw werden deze mensenrechten steeds verder uitgewerkt, een proces
dat culmineert in de declaration des droits de l'homme et du citoyen uit 1789, die het
beste kan worden gekarakteriseerd als een catalogus van onvervreemdbare rechten
(zie hoofdstuk 3). Het dilemma dat onstond doordat de straf per definitie inbreuk maakt
op deze onvervreemdbare rechten werd opgelost door de fictie van instemming van
de gestrafte te introduceren. Aile staatsburgers zouden zich jegens elkaar en jegens
de overheid hebben verbonden in de staat samen te leven en haar wetten te gehoorza-
men. De burgers geven daarmee een deel van hun natuurlijke rechten en vrijheden
prijs maar krijgen in mil daarvoor de garantie dat hun resterende rechten en vrijheden
door de overheid tegen inbreukendoormedeburgers worden beschermd. Uitditsociaal
contract vloeit impliciet de instemming voort om bij overtreding van de wet te worden
gestraft voorzover, en in die mate, als dit noodzakelijk is ter beveiliging van de rechten
van de overige burgers. Deze beveiligingsgedachte vormt het leidend principe van de
klassieke strafrechtstheorie. De noodzaak om de burgers te beschermen tegen inbreuken
op hun vrijheden en rechten door medeburgers is:
1. De ultieme rechtvaardiging van de straf. De enige reden waarom elke burger er
impliciet mee heeft ingestemd om eventueel te worden gestraft is gelegen in de
aanspraak die hij in mil voor zijn toestemming kan maken op de bescherming van
zijn overgebleven vrijheden en rechten tegen inbreuken daarop door medeburgers.
Uit het gegeven dat het bier een wederkerige overeenkomst betreft tussen alle burgers
onderling voigt dat de individuele burger slechts kan worden gestraft indien dat
noodzakelijk is ter bescherming van de vrijheden en rechten van de overige burgers.

2. Het enige doel dat met de straf mag worden nagestreefd. De burgers hebben bij
het sociaal contract de overheid immers met geen ander doel in het leven geroepen
dan tot de bescherming van hun rechten en vrijheden.

3. De absolute maatstaf voor de strafioemeting. Het is onder geen enkele omstandigheid
geoorloofd forsere inbreuken op de natuurlijke en onvervreemdbare rechten van
burgers te maken dan door het doel van de straf, de bescherming van de rechten
en vrijheden van de overige burgers, noodzakelijk is.
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De in dit hoofdstuk behandelde strafrechtstheorieen stemmen op de bovenstaande drie
punten grotendeels overeen. Op die basis heb ik de verschillende strafrechtstheorieen
besproken aIs ware er sprake van een strafrechtstheorie (de klassieke). Met de erkenning
van onderlinge verschilpunten kan voor het doel van dit betoog worden volstaan met
deze generalisatie.
In de inleiding op dit hoofdstuk heb ik de veronderstelling geuit dat de vroege vormen
van tweesporigheid hun wortels zouden hebben in de klassieke strafrechtstheorie. Thans
kan die veronderstelling worden getoetst. Een eerste conclusie kan zijn dat de klassieke
strafrechtstheorie a1s zodanig geen aanknopingspunten biedt voor de introductie naast
de straf van een veiligheidsmaatregel. Daar lijkt ook geen enkele reden toe omdat de
straf in de klassieke strafrechtstheorie tot op grote hoogte een beveiligingsstraf is.
Immers de legitimatie, het doel, en de maat van de strafworden gevonden in de nood-
zaak de maatschappij (in de zin van de verzamelde burgers) tegen rechtsinbreuken
te beschermen. Bovendien, en dat is waarschijnlijk belangrijker, de klassieke strafrechts-
theorie is nu juist mede ontwikkeld om waarborgen in te bouwen tegen willekeurig
overheidsingrijpen in het leven van de burger. De willekeurige intemering in Duitsland
van personen die men verdacht van een 'verbrecherische Gesinnung', maar van wie
niet kon worden bewezen dat zij enig strafbaar feit hadden begaan, lijkt geheel in strijd
met het streven van de hervormingsgezinde 18de eeuwse penalisten. Hetzelfde kan
worden gezegd van de intemeringspraktijk in Frankrijk en de verbanning van Engeland's
criminele klasse.
Toch is deze tegenstelling slechts schijn. De klassieke strafrechtstheorie is geschapen
door en voor de gevestigde burgerij. Slechts de redelijke burger is partij bij het sociale
contract. Person en die zich aan de periferie van de samenleving bevinden maken van
dat sociale contract geen deel uit. Van dergelijke groepen kan niet worden aangenomen
dat zij bewust hebben ingestemd met het statelijke samenleven, zodat zij in feite buiten
de staat staan. In Engeland wordt zelfs aangenomen dat deze groepen een eigen samenle-
ving vormen naast de officiele burgerlijke staat. Vanuit de in die dagen dominante
beveiligingsgedachte lag het voor de hand dat de eigenlijke staatburgers tegen deze
,outlaws' in bescherming moesten worden genomen. Zo beschouwd vormen deze rand-
groepen een categorie samen met de buitenlandse vijanden van de staat. Vanuit dit
perspectief is er geen enkele reden om deze groepen te laten delen in de rechtsbescher-
ming die door de klassieke strafrechtstheorie wordt gegenereerd. Integendeel! De rechts-
waarborgen die bij strafoplegging in acht moeten worden genomen zijn een obstakel
voor een doeltreffende beveiliging. Dit te meer omdat van deze categorie personen
niet kan worden aangenomen dat zij hun gedrag zouden laten beinvloeden door het
bestaan van strafbaarstellingen, zodat de preventiedoelstelling van het klassieke strafrecht
in gevaar werd gebracht. Met name in Duitsland waren de strafrechtsgeleerden zich
bewust van de risico's die een dergelijk buitensluiten van individuen en groepen ook
voor de 'gewone' burgers opleverde. De rechtsbescherming van de burger tegen wille-
keurige machtsuitoefening door de overheid waartoe de klassieke strafrechtstheorie
garanties bood, zou weleens een illusie kunnen blijken indien de vorst naar believen
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zijn onderdanen deze rechtsbescherming zou kunnen onthouden door hen in voorkomen-
de gevallen buiten de staat en daarmee buiten de wet te plaatsen. Vandaar dat in het
18de eeuwse Duitsland pogingen werden ondemomen om ook de intemering van ge-
meengevaarlijke personen te normeren. Daartoe zou een systeem moeten worden gescha-
pen dat enerzijds de mogelijkheid open melt doeltreffend op te kunnen treden tegen
lieden met een 'gefahrliche rechtsbrecherische Gesinnung' maar dat anderzijds zoveel
mogelijk garanties bood tegen een oneigenlijk gebruik van deze voorziening door de
Vorst. Hierin werd voorzien door de bestaande intemeringspraktijk te handhaven maar
de toepassing daarvan aan wettelijke voorwaarden te binden. Daarnaast werd het uitzon-
deringskarakter van deze voorziening benadrukt door de intemering in wetstechnisch
opzicht duidelijk te onderscheiden van de straf. Indit kader moet de term' Sicherungs-
massregel' worden beschouwd. Met dit predikaat werd verwarring met de door de
klassieke rechtsgebeginselen genormeerde straf uitgesloten.
Op het tweede gezicht blijkter wei degelijk een verband te bestaan tussen de genoemde
vroege vormen van tweesporigheid en de klassieke strafrechtstheorie. De verbanning
in Engeland en de intemering in Duitsland en Frankrijk zijn ingegeven door de ook
in de klassieke strafrechtstheorie dominante beveiligingsgedachte. De grote vlucht die
deze maatregelen namen is een uitvloeisel van het streven naar een doeltreffende preven-
tie, een van de hoofddoelstellingen van de hervormingsgezinde penalisten uit de 18de
eeuw. Ook het gegeven dat deze vormen van vrijheidsbeneming, met name in Duitsland,
aan wettelijke voorwaarden werden gebonden geeft de invloed van de klassieke straf-
rechtstheorie aan. Tenslotte moet worden geconcludeerd dat juist de strikte afgrenzing
in de wet tussen de ' Sicherungsmassregel' en de straf is doorgevoerd met het oog op
een vergroting van de rechtsbescherming van de justitiabele. Dat niettemin met de
introductie van veiligheidsmaatregelen naast straffen een gevaarlijke ontwikkeling is
ingezet za1 bij de bespreking van de strafwetgeving van de Franse Revolutie in hoofdstuk
3 blijken.

78



Hoofdstuk 3

Straf en maatregel in de Franse Tijd

'La nation francaise, destinee a jouir de tous les genres de gloire et de toutes les institutions qui peuvent
honoreret raffermirlasociete , sera aussi distinguee unjour entre tous les peuples par sa Legislation criminel-
Ie ', (Fragment uit de toespraak die M. Jaubert op 23floreal an X hield voor de wetgevende vergadering).

3.1 Inleiding

In de periode tussen 1789 en 1813 ontwikkelde zich in de Franse wetgeving een min
of meer uitgekristaliseerd onderscheid tussen de straf (peine) en de maatregel (mesure
de surete of mesure de police generale). Dit proces yond plaats in een maatschappij
die zeer snelle veranderingen doormaakte. Zeker in de jaren 1789 tot 1795 wisselden
de politieke verhoudingen voortdurend, hetgeen zich openbaarde in een frequente opeen-
volging van staatkundige instituties. Voor een goed begrip van de wetgeving in deze
peri ode ishet noodzakelijk deze politiek -staatkundigeveranderingen in de beschouwing
te betrekken. Daarom zal in dithoofdstukde bespreking van relevante wetgeving steeds
worden afgewisseld met beknopte historische notities.

3.2 De Franse Revolutie en de declaration des droits de I'homme et du citoyen

Op 5 mei 1789 kwamen de Staten-Generaal voor het eerst sinds 1614 te Versailles
bijeen. Met het bijeenroepen van deze standenvertegenwoordiging trachtte Lodewijk
XVI (1774-1792) een uitweg te vinden voor de grote financiele problemen van zijn
regering. Het plan van de koning liep uit op een echec. Ter vergadering liepen de
spanningen al snel hoog op. De adel wilde vasthouden aan de stemming per stand;
de derde stand eiste een dubbel zetelaantal (600 in plaats van 3(0) en stemming per
hoofd. Dat laatste werd door de adel en de koning geweigerd. Op 17 juni splitste de
derde stand zich van de Staten-Generaal af en riep zich uit tot Nationale Vergadering.
In een bij het paleis behorende kaatsbaan legden zij op 20 juni 1789 de volgende eed
af: 'In aanmerking nemende, dat er een Nationale Vergadering bestaat, besluit deze
dat zijn leden een heilige eed zullen afleggen, deze nooit te verlaten. Zij zullen voort-
gaan bijeen te komen, waar de omstandigheden dit wenselijk maken, tot de grondwet
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voor het rijk is ontworpen en een hecht fundament is verkregen'. Daarmee was de
bijeenkomst der standen ter bespreking van de geldmiddelen van de staat omgezet in
een nationale grondwetgevende vergadering: 'de Assemblee Nationale Constituante'.
In de twee daarop volgende maanden wist de Constituante gesteund door de door Lafa-
yette opgerichte 'nationale gardes' de macht in de staat goeddeels naar zich toe te
trekken. De grote mijlpaal in deze peri ode is natuurlijk de bestorming op 14 juli van
de Bastille, het symbool van de absolute dynastie. Op 26 augustus 1789 werd in de
Constituante de geloofsbelijdenis van de Franse Revolutie; de 'Declaration des droits
de I'homme et du citoyen' aangenomen. Het hele gedachtengoed van de Verlichting
culmineert als het ware in dit ene document. Zo bezien vormt de declaration de afslui-
ting van de peri ode van de Verlichting, tegelijkertijd is het een begin van een nieuwe
tijdperk; de declaration kan worden beschouwd als de beginselverkIaring van de burger-
lijke rechtsstaat. Als zodanig geeft de declaration het kader aan waarbinnen het strafrecht
van de burgerlijke maatschappij is opgebouwd.
Aan de basis van de burgerIijke rechtsstaat zoals die de constituante voor ogen stond,
staat de burger. De mens is als burger drager van onvervreemdbare natuurlijke rechten.
Deze rechten zijn: vrijheid; eigendom; veiligheid en het recht zich tegen onderdrukking
te verzetten. Vrijheid wil volgens art. 4 zeggen de mogelijkheid alles te doen voorzover
dat de vrijheid van een medeburger niet schaadt. Voorts staat het een ieder vrij de
godsdienst van zijn keuze te belijden (art. 10) en zijn opvattingen uit te dragen (art.
11). Eigendom is onschendbaar, en kan slechts ten bate van het algemeen nut, tegen
een biIlijke vergoeding worden aangetast. Veiligheid betekent dat een ieder geIijkelijk
recht heeft op bescherming van de wet. De wet vormt de uitdrukking van de volonte
generate (art. 6), als zodanig vindt ze haar legitimatie in de soevereiniteit van het yolk
(art. 3). Dat betekent datde wetgeen ander doel kanhebben dan de burgers te bescher-
men tegen handelingen die schadelijk zijn voor de maatschappij (art. 5). Daaruit voigt
dat slechts kan worden gestraft voorzover dat voor de bescherming van de maatschappij
strikt noodzakelijk is (art. 8). Ook de burger die ervan wordt verdacht de wet te hebben
overtreden heeft recht op de bescherming van de wet. Hij moet voor onschuldigworden
gehouden totdat het tegendeel volgens de regels van de wet is bewezen. Niemand mag
beschuldigd, gearresteerd of van zijn vrijheid worden beroofd dan op basis van en
volgens de regels van de wet (art. 7). Bovendien is slechts dat handelen strafbaar dat
van te voren in de wet als zodanig is aangemerkt (art. 8). De staat wordt gezien als
een noodzakelijke voorwaarde voor het ten volle kunnen realiseren van ieders natuurlijke
rechten (art. 2). Daartoe is het o.a. noodzakelijk dat strikt de hand wordt gehouden
aan het principe van de driedeling der machten (art. 16). Indien de staat met aan dit
doel beantwoord dan heeft de burger het natuurIijke recht zich daar tegen te verzetten
(art. 2).
De constituante had de taak een grondwet te ontwerpen die aan het model van de decla-
ration zou beantwoorden. Tegelijkertijd werd gewerkt aan een wetboek van strafrecht
dat in overeenstemming zou zijn met de principes van de burgerIijke rechtsstaat. In
september 1791 was de grondwet gereed. Frankrijk zou een koninkrijk blijven. Maar
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de macht van de koning werd sterk ingeperkt. Zo berustte de soevereiniteit niet langer
bij de koning maar bij het volk. Als een uitvloeisel daarvan werd de titel van de koning
veranderd van Roi de France et de Navarra etc. in Roi des Francais. De koning zou
voortaan slechts over de uitvoerende macht beschikken; een aantal ministers stond hem
daarbij ter zijde. De wetgevende macht, het recht om belasting te heffen daarbij in-
begrepen, werd uitgeoefend door een op basis van beperkt kiesrecht (slechts belastingbe-
talers mochten kiezen) gekozen 'Assemblee Legislative of Nationale'. Ben van de eerste
daden van de legislative was het goedkeuren van een inmiddels gereed on twerp van
een code penal (afgekondigd op 6 oktober 1791). Dit ontwerp was voorbereid door
de 'Comites de Constitution et Legislation criminelle'. Michel Lepeletierde Saint-Far-
geau geldt als de geestelijk vader achter het ontwerp.'

3.3 Michel Marquis Lepeletier de Saint-Fargeau (1761-1793) en de code penal
(1791)

Lepeletier was een radicaallid van de societe des Jacobins en een uitgesproken tegen-
stander van de monarchie", Op 23 januari 1791 wordt hij opgenomen in het comite
dat het nieuwe wetboek van strafrecht zou gaan ontwerpen. Ben van de andere leden
van dit comite was de advocaat Target, die later ook betrokken werd bij de tot standko-
ming van de code penal 1810 (zie par. 3.9). Inhistorisch opzichtdankt Lepeletier zijn
bekendheid niet in de laatste plaats aan het feit dat hij geldt als de eerste grote martelaar
van de revolutie. Tijdens de parlementaire beraadslagingen eind 1792, over het lot
van de dan inmiddels afgezette koning had hij een grote bekendheid verworven door
zijn pleidooien voor diens executie. Hij heeft de terechtstelling van 'citoyen Louis
Capet' , zoals hij de koning in zijn redevoering aanduidde niet mogen meemaken want
hij stierf een dag eerder dan Louis XVI, op 20 januari 1793, vermoord door een voor-
malig lid van de koninklijke lijfwacht. Gezien de pracht en praal waarmee zijn uitvaart
luister werd bijgezet", mag worden aangenomen dat de revolutionairen een hoge dunk
hadden van Lepeletiers verdiensten. Hij geldt dan ook als de ontwerper van het stelsel
van openbaar (kosteloos) onderwijs en de door hem ontworpen code penal (1791) wordt
algemeen beschouwd als de eerste succesvolle codificatie van het strafrecht. Hij maakt
korte metten met de strafrechtspraktijk van het Ancien Regime:

'C'est III que dans le chaos informe de nos anciennes institutions, vous trouverez presque 1Ichaque pas
la morale et I'hurnanite outragees; des faits innocens ou des fautes legeres erigees en grands attentats; la
presomption du crime punie souvent comme le crime meme: des tortures atroces imaginees dans siecles
de barbarie, et pourtant conservees dans des siecles de lumieres; nul rapport entre les delits et les peines,
nulle proportions entre les peines des differents delits; Ie mechant pouse par la loi meme au demier degre

Zie o.a. Vervaele, 1988, p. 8\.
Zie: Simon Scharna, Burgers, Amsterdam, 1989, p. 482 en 483. (Oorspronkelijke titel: Citizens).
Schama, 1989, p. 669 en 670.

81



du crime, parce que des ses premiers pas il trouve le dernier degre du supplice; en un mot des dispositions
incoherentes, sans systeme, sans ensemble, faites a des epoques divers, la pluspart pour des circonstances
du moment, quijamais n 'ont ere rassemblees en corps de lois, mais qui epaises dans de volumineuxrecueils,
tantot etaient oubliees, tantot remises en vigeur et dont I'absurdite feroce ne trouvait de remedes que dans
cet abus, celui d'etre interpretes et rnodifiees arbitrairement par les juges',"

Vervaele geeft in zijn proefschrift een uitgebreide analyse van de uitgangspunten waarop
Lepeletier zijn ontwerp baseerde. Hij vat deze aIdus samen:

'I. iedere strafwet moet humaan zijn, d.w.z. geen zware straffen voor lichte feiten en goon foltering;
2. gernodereerde straffen kunnen efficient zijn op voorwaarde dat ze juist gegradueerd zijn;
3. er moet een konkreet verband bestaan tussen de natuur van het misdrijf en denatuur van de bestraffing

(dwangarbeid voor landlopers, psychisch lijden voor geweldskriminaliteit);
4. de straffen moeten steunen op het gelijkheidsprincipe;
5. voor ieder misdrijf moet een bepaalde, vastestrafbestaan, met andere woorden iedere vorm van arbitrair

optreden is uitgesloten;
6. de straffen moeten duurzaam zijn, dit wil zeggen dat korte straffen die vlug worden vergeten moeten

worden vermeden;
7. de effektieve straf moet (.) zijn opgelegd door de wet, en niet (.) afhankelijk (zijn) van de wreedheid

of laksheid van de strafuitvoerder;
8. de straffen moeten publiek zijn;
9. de straffen moeten tijdelijk zijn'."

Vervaele concludeert mijns inziens terecht dat het belang van Lepetiers ontwerp niet
aIleen is gelegen in het gegeven dat hij het ideeengoed van de Verlichting integreert
in wat kan worden omschreven aIs de eerste (strafrechts)kodificatie van de burgerlijke
rechtsstaat, 'maar tevens dat hij voor het eerst in de geschiedenis de strafuitvoering
integreert in de strafrechtskodifikatie'. Zijn idee dat de verlichte strafrechtelijke beginse-
len niet alleen op de strafoplegging maar ook op de straftenuitvoerlegging betrekking
moeten hebben komt goed tot uiting in zijn voorstel om de doodstraf voortaan door
middel van een 'machine' te executeren. Op 3 juni 1791 bepleit Lepeletier voor de
constituante de invoering van de guillotine. Hierdoor zou een einde gemaakt worden
aan het onnodigleed dat de veroordeelde wordtaangedaan. Meedogenloze afschrikking
zou zo gepaard kunnen gaan aan pijnloze efficiency. Bovendien zou de doodstraf zo
voor iedereen gelijk zijn, doordat niet langer naar gelang het misdrijf en de stand van
de betrokkene zou worden gedifferentieerd in de wijze van executie." De straf bij uitstek
is voor Lepeletier niet de doodstraf maar de vrijheidsbeneming. Voor Lepeletier is
de gevangenisstraf zo geschikt omdat daarmee op basis van gelijkheid (iedereen, arm
of rijk heeft de vrijheid evenveel lief) een juiste verhouding kan worden bepaaId tussen
misdaad en straf. Daarbij komt dat de gevangenisstraf, anders dan de schavotstraf,
een veellangduriger indruk nalaat op de justitiabelen en daardoor een groter afschrik-
wekkend vermogen heeft. Zijn ontwerp voorziet in drie gevangenisstelsels; cachot,

M. Lepeletier, in: Oeuvres de Michel Lepeletier de Saint-Fargeau, uitgegeven onder redactie van zijn
broer Felix in Brussel 1827, p. 87. Geciteerd door Vervaele, 1988, p. 83.
Vervaele, 1988, p. 83.
D. Arasse, La Quillotine et l'imaginaire de fa terreur, Parijs 1987.
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gene en prison. 7 Ieder strafbaar feit in het wetboek voorziet in een vaste mathematische
strafmaat onder een van deze stelsels.

3.4 De introductie van de veiligheidsmaatregel

De code penal is van kracht geweest vanaf haar afgekondiging op 6 oktober 1791 tot
haar vervanging door de Napoleontische code penal van 1810. De praktische betekenis
van het wetboek werd echter aI spoedig na de atkondiging daarvan sterk gereduceerd
doordatde gebeurtenissen een radicale wendingnamen. Op 21juni 1791 trachtte Lode-
wijk XVI met zijn gezin Frankrijk te ontvluchten, maar werd bij Varennes aangehouden
en teruggestuurd naar Parijs. In feite was de constitutionele monarchie daarmee al
mislukt nog voordat ze in werking was getreden. Nu de koning, hoewel formeel nog
staatshoofd, van al zijn macht was beroofd, opende de 'Assemblee' onder aanvoering
van de Girondijnse fractie de juridische aanval op royalistische tegenstanders van de
revolutie. Op 9 november 1791 nam de 'Assemblee' een decreet aan gericht tegen
de gevluchte royalisten. Dit 'decret concernant les emigrans" staat haaks op de verlichte
uitgangspunten van de codificatie. Zo worden tal van uitzonderingen op de normale
strafrechtelijke procedure ingevoerd en wordtheteigendomsrecht, dat in de declaration
en de grondwet van 1791 onschendbaar heette, op grove wijze aangetast. In de kern
komt het decreet erop neer dat alle emigre's die niet voor het einde van 1791 zijn terug-
gekeerd, zonder tussenkomst van een rechter schuldig worden bevonden aan landverraad.
Bij het decreet wordthun strafbepaald op de doodstrafterwijl voorts al hun bezittingen
in beslag worden genomen. Ik citeer de belangrijkste bepalingen uit het decreet:

'L' Assernblee nationale, considerant que la tranquilite et la sllrete du royaume lui commandent de prendre
des mesures promptes et efficaces contre les Francais qui, malgre l'arnnestie, ne cessentde tramer en dehors
contre la constitution francaise, et qu'il est temps enfin de rep rimer severement ceux que l'indulgencen'a
pu ramener aux devoirs et aux sentiments de citoyens lib res, a declare qu 'il y a urgencepour le decret suivant,
et le decret d'urgence prealablement rendu, II decrete ce qui suit:
Art. I Les Francais rassembles au dela des frontieres du royaume sont des ce moment declares suspects
de conjuration contre la patrie.
Art. 2 Si au l er, janvier prochain ils sont encore en etat de rassemblement, its seront declares coupables
de conjuration, ils seront poursuivis comme tels, et punis de mort.
Art. 5 Les revenues des conjures condarnnes par contumace seront pendant leur vie percus au profit de
la nation, sans prejudice des droits des femmes, enfants et creanciers legitimes.
Art. 13 Tout Francais qui hors du royaume embauchera et enrolera des individus pour qu'ils se rendent
aux rassemblemens enonces dans art. I et 2 du present decret, sera puni de mort, conformement a la loi
du 6 octobre 1790. La rneme peine aura lieu contre toute personne qui commettra Ie meme crime en France
Art. 16 L' Assernblee nationale deroge expressernent aux lois contraires au present decret.

Voor meer informatie omtrent deze gevangenisstelselszie Vervaele 1988, p. 83 en 84.
Opgenornen in: Manuel de L 'emigre, Choix de lois, decrets, ordonnances, senatus-consultes, arretes,
etc, Paris 1825, p. I e.v. (voortaan aangehaald als: Manuel 1825).
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De definitieve afrekening met de adel vond plaats bij twee volgende decreten respectie-
velijk gedateerd (9-12 februari 1792) en (27 juli 1792). Dat van februari beslaat slechts
een 00: 'L' Assemblee nationale ( ... ) decrete que les biens des emigres sont mis sous
la main de la nation, et sous la surveillance des corps admini strati fs' .9 Ret decreet
van 27 juli 179210 dat als opschrift draagt 'Decret qui ordonne la confiscation et la
vente des biens des emigres' is al even bondig: '1'assemblee nationale decrete la confis-
cation et la vente au profit de I'etat, de tous les biens mobiliers et immobiliers des
emigres'.
Ook met de geestelijkheid werd korte metten gemaakt. Dit gebeurde echter op een
juridisch gezien iets subtielere wijze. Geestelijken werden verplicht de eed van trouw
aan de grondwet af te leggen. Zij die dit weigerden vielen onder het decreet van 27
mei 1792 'concernant les pretres non-sermentes". Dit decreet is voor ons onderwep
van groot belang omdat dit het eerste wetgevingsproduct is waarin wordt gesproken
van een 'mesure de surete publique et de police generale', Voor decreten uit die tijd
bevat het onderhavige een buitengewoon uitvoerige toelichting waarin de legitimiteit
van de afgekondigde veiligheidsmaatregelen met een staatsrechtelijk argument wordt
verdedigd:

L' Assemblee nationale, considerantque les efforts auxquels se livrent constammentles ecclesiastiques non-
serrnentes, pour renverser la constitution, ne permettent pas de supposer aux ecclesiastiques la volonte de
s'unir au pacte social, et que ceserait compromettre le salut public que de regarder plus long-temps comme
mernbres de la societe des hommes qui cherchent evidemmenta la dissoudre; considerantque les lois penales
sont sans force contre ces hommes qui, agissant sur les consciences pour les egarer, derobent presque tou-
jours leurs manouvrescriminelles aux regards de ceux qui pourraient les faire rep rimer et punic; apres avoir
decrete I'urgence, dec rete ce qui suit:

Wat opvalt is de ijzeren logica achter de invoering van deze veiligheidsmaatregelen.
Met hun wei gering de eed van trouw aan de grondwet af te leggen gaven de betrokken
geestelijken te kennen geen partij te (willen) zijn bij het sociaal contract. Aangezien
de strafwet (en de straf die daarin besloten ligt) wordt gelegitimeerd door de soevereine
wil van de verzameling burgers die zich bij het sociaal contract hebben verbonden
in een staat samen te leven en haar wetten te gehoorzamen, kunnen degenen die expliciet
te kennen geven geen deel te hebben aan het sociaal contract niet legitiem worden
gestraft. De staat als zodanig is echter een garantie voor de volle ontplooiing van de
natuurlijke rechten van haar burgers. Een garantie die emstig wordt bedreigd door
het bestaan van een machtige groep mensen die weigert de grondwet te respecteren.
Daarom heeft de staat de plicht haar burgers in bescherming te nemen tegen diegenen
die haar bedreigen. Aangezien deze legitimatie afwijkt van die waarop de straf(bedrei-

Art. 1. La deportation des ecclesiastiques insermentes aura lieu comme mesure de surete publique et de
police generate, dans les cas et suivant les formes enoncees ci-apres: ( ... )'.11

Manuel 1825, p. 4.
10 Manuel 1825, p. 14.
" Manuel 1825, p. 10.
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ging) is gebaseerd, wordt voor de intemering van de betrokkenen een apart (d.w.z.
van de straf duidelijk onderscheiden) juridisch insituut in het leven geroepen dat 'mesure
de sflrete publique et de police generale' wordt genoemd. Het gegeven dat men zich
de moeite getroostte tot dergelijke ingewikkelde juridische exercities toontaan hoezeer
het klassieke stratbegrip met zijn rechtspolitieke dimensie serieus werd genomen. Ook
het belang dat aan het legaliteitsbeginsel werd gehecht komt hierin tot uiting. Alhoewel
werd beredeneerd dat de geestelijken in feite buiten de maatschappij stonden (zij ver-
wierpen het sociaal-contract en de daarop gebaseerde constitutie) hield men niettemin
vast aan de eis dat hun intemering en deportatie een wettelijke basis (hoe smal ook)
moest hebben.

3.5 Terreur

Achteraf bezien waren de bovenstaande juridische perikelen in de Assemblee slechts
de opmaat voor een veel radicalere aanpak van de 'contra-revolutionairen', In april
1792 besloot de regering van de Girondijnen tot een militair offensief tegen de naar
het buitenland gev luchte royalisten, die zich in de Oostenrijkse Nederlanden, het tegen-
woordige Belgie, hadden verschanst. Oostenrijk werd de oorlog verklaard en een Frans
leger onder aanvoering van LaFayette viel de Oostenrijkse Nederlanden binnen. De
oorlog verliep voor de Fransen teleurstellend. LaFayette werd verslagen en Oostenrijkse
en Pruissische troepen drongen Frankrijk binnen. De revolutie raakte daarop in een
stroomversnelling. InParijs braken grootscheepse rellen uit. Op 16 juni trad de Giron-
dijnse regering af en op 11juli riep de Assemblee de noodtoestand uit. Op 10 Augustus
1792 bestormde het volk van Parijs de Tuilerieen, waar de koning zetelde. De koning
werd geschorst (hij werd er van verdacht met de Oostenrijkers te hebben gecollaboreerd)
en gevangen gezet. De legislative werd ontbonden en vervangen door een op basis
van algemeen kiesrecht gekozen volksvertegenwoordiging: de 'nationale conventie'.
De nieuwe machthebbers stelden snel orde op zaken. Ben nieuw Frans vrijwilligersleger
versloeg de Oostenrijkers en Pruissen en op bevel van de op 11 Augustus 1792 tot
minister vanjustitie benoemde Danton werden de tegenstanders van de 'tweede revolutie'
(die van 10 Augustus) gearresteerd. Begin september werden 1200 van hen in de Parijse
gevangenissen vermoord. De koning zelf stierf op 21 januari 1793 onder de guillotine
na een langdurig 'proces' dat instrijd met de trias politica'? voor de 'nationale conven-
tie' (die de wetgevende maar niet de rechterlijke macht vertegenwoordigde) werd ge-
voerd.
In het voorjaar van 1793 begon een radicale fractie van de Jacobijnen, de door Robes-
pierre, Danton en Marat geleide 'Montagnards', de macht binnen de Conventie naar
zich toe te trekken. Nadat het Franse leger opnieuw een grote nederlaag leed tegen

12 Daarbij dient overigens weI worden aangetekend dat zelfs de Montesquieu voor dit 500rt gevallen uitzonde-
ringen op zijn systeem van de driedeling van machten bepieitte.
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de Oostenrijkers en er bovendien in de Vendee een royalistische opstand was uitgebro-
ken, wisten zij de Conventie zover te krijgen dat een pakket noodmaatregelen werd
aangenomen. Op 10 maart werd in Parijs bij decreet een buitengewoon strafrechtelijk
tribunaal opgericht dat tot taak kreeg met de contra-revolutionairen af te rekenen. Ik
citeer de belangrijkste bepalingen uit dit wetgevingsprodukt:

10 mars 1793"
Decret relatifa la formation d 'un tribunal criminel extraordinaireet qui regie sa compositionet ses attributions
Titre I
De la composition et de l'organisation d'un tribunal criminel extraordinaire
Art. I Il sera etabli Ii Paris un tribunal criminel extraordinaire qui connaitra de toute entreprise contre-revo-
lutionaire, de tous attentats contre la liberte, I'egalite, I'unite, Pindivisibilite de la republique, la sflrete
interieure et exterieure de l'etat, et de tous complots tendant Ii retablir la royaute, ou Ii etablir toute autre
autorite attentoire Ii liberte, Ii i'egalite et Ii souverainite du peuple, soit que les accuses soient fonctionnaires
civils ou rnilitaires, ou simples citoyens.
Art. 14 Les accuses en fuite qui ne se representeront pas dans les trois mois du jugement, seront traites
comme emigres, et sujets aux memes peines, soit part rapport a leur personae, soit par rapport a leurs biens.
Titre II
Art. 2 Les biens de ceux qui seront condamnes Ii la peine de mort, seront acquis a la republique, et il sera
pourvu Ii la subsistance des veuves et des enfants, s'ils n'ont pas de biens ailleurs.
Art. 3 Ceux qui seraient convaincus de crimes et delits qui n'auraient pas ete prevus par le Code penal
et les lois posterieures, ou dont la punition ne sera it pas determinee par les lois, et dont l'incivisme et la
residence sur Ie territoire de la republique auraient ete un sujet de trouble et d'agitation, seront condamnes
a la peine de la deportation.

Met name art. 3 van titel II is opmerkeLijk: Het legaliteitsbeginsel, de kroon op de
klassieke strafrechtstheorie wordt expliciet buiten werking gesteld.

Op 18 maart werd in de Conventie de beslissende stap naar de peri ode van de Terreur
gezet. Bij een decreet van die datum werd het beruchte Comite van Algemeen Welzijn
onder voorzitterschap van Robespierre opgericht:

Decret de 18 mars 1793'·
Art. 4. D sera forme incessarnent, dans Ie sein de I'assemblee, un comite de salut public, et organise de
matiere a prevenir toutes les defiances, a eteindre les discordes, et a etablir des communicationsplus actives
de la Convention Nationale avec le Conseil exeeutif.

Op 19 maart trok Robespierre aile macht in de staat naar zich toe. Hij liet de Nationale
conventie op die dag een decreet uitvaardigen dat bepaalde dat aile contra-revolutionairen
buiten de wet (hors de la loi) werden gesteld. Tot die categorie werden niet langer
slechts de royalisten, de adel en de geesteLijkheid gerekend maar voorts aile revolutionai-
ren die zich tegen Robespierre' s heerschappij keerden. Vele duizenden mensen werden
in de peri ode tot de val van Robespierre op 27 juni 1794, al dan niet na een proces
voor de buitengewone strafrechtelijke tribunalen, onder de guillotine terechtgesteld.
Daniel Arasse besteedt in zijn monografie 'La Guillotineet I'imaginaire de la terreur'

" Manuel 1825, p. 33 en 34.
,. Manuel 1825, p. 39.

86



aandacht aan de vraag hoe Robespierre en zijn medestanders deze praktijk rechtvaar-
digden. Hij citeert daartoe uit toespraken van Robespierre en Saint-Just. Arasse:

A la difference du gouvemement constitutionel, qui conserve la Republique et s' occupe de la liberte civile,
Ie gouvemement revolutionaire est un gouvemement de guerre qui vise ii fonder la Republique; en tant
que tel, il nne doit aux ennemis que la mort" (Robespierre), car "entre le peupleet ses ennemis il n'y plus
rien de commun que le glaive. Il faut gouvemerpar Ie fer ceux qui ne peuvent l'etre par la justice: iI faut
opprimer les tyrans" (Saint-Just). Loin donc detre "clemence", Iajustice revolutionaireest "severite" (saint-
Just)'."

Kort gezegd komt het erop neer dat de justitie in dienst staat van de revolutie. AIle
(straf)rechtelijke middelen zijn geoorJoofd om de toekomstige heilstaat te rea1iseren. 16

Hoewel er dus in feite een situatie van algehele rechteloosheid heerste draaide het
wetgevingsapparaat gewoon door. Zo werd bij decreet van 1 augustus 1793 'Decret
contenant differentes mesures de securete publique' bepaald dat bij wijze van veilig-
heidsmaatregel contra-revolutionairen moesten worden gearresteerd en geexecuteerd
en dat 'Ies biens de toutes les personnes qui ont tSteou seront hors de lois par decret
de la Convention, seront declares appartenir a la Republique' _17 Ook hier weer dezelfde
argumentatie, die we ook aantroffen bij de veiligheidsmaatregelen tegen geestelijken
die weigerden de eed van trouw aan de grondwet af te leggen. Straf is gereserveerd
voor burgers die deel uitmaken van de maatschappij. De veiligheidsmaatregel is het
juridische instrument waarmee de maatschappij tegen exterieure vijanden wordt
beschermd. Zij die buiten de wet staan, worden tot deze categorie gerekend.
Alhoewel de rechtvaardiging indentiek is, bestaat er weI een belangrijk verschil tussen
de veiligheidsmaatregelen uit 1791 en die uit 1793. De geestelijken die weigerden de
eed op de grondwet af te leggen gaven zelf aan de staat niet te erkennen. De contra-
revolutionairen uit 1793 werden, of zij het daarmee nu eens waren of niet, bij decreet
buiten de wet gesteld. Contemporaine geschriften van Franse juristen waarin de legi-
timatie van de veiligheidsmaatregel verder wordt uitgewerkt en waarin de plaats daarvan
ten opzichte van de straf wordt opgehelderd ontbreken voorzover ik dat heb kunnen
nagaan. Er is echter wel een Duitse filosoof die zich in dit probleem heeft verdiept.
Ik doel op Johann Gottlieb Fichte wiens inzichten op dit punt ik hieronder kort zal
uiteenzetten.

" D. Arasse, 1987, p. 100.
'6 Zie hieromtrent M.S. Groenhuijsen, die in zijn artikel 'In de schaduw van een verlichtjilosoof(opgenomen

in de Melai-bundel getiteld: Bij deze stand van zaken, Arnhem 1983, p. 147 tim 167) ingaat op het
werk van Jacob Talmon, die een studie heeft gemaakt van dergelijke redeneerpatronen. Groenhuijsen
parafaseert o.a. Talmon' s analyse van het door de Jacobijnengehanteerdeargument dat justitie in dienst
staat van de revolutie. Groenhuijsen: 'De status van deze doelstelling is in beginsel zowel gegevenaJs
gewaardeerd met de stelling dat de wil van het yolk er aan ten grondslag ligt. In deze visie is er a priori
politieke gelijkheid, omdat alle burgers deel uitrnaken van de souvereine macht van het volk. Dit gaat
echter gepaard met een niet geringe polarisatie: persoonlijke belangen van het individu kunnen niet
worden afgewogen tegen de belangen van de revolutie C ••• ) zodat ieder individu dat zelf naar macht
streeft de algemene ontwikkeling in de weg staat en daarmee tot vijand van het volk en van de mensheid
wordt. Zo bezien bestaat de maatschappij uit vrienden en vijanden, revolutionairen en contra-revolutio-
nairen, uit, zo blijkt tens lotte, Jacobijnen en de rest'. (Groenhuijsen, O.C., p. 155).

17 Manuel 1825, p. 92.
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3.6 Johann Gottlieb Fichte

Fichte verdedigde de Franse revolutie tegen conservatieve kritiek in zijn eigen land.
Hij beschouwde de revolutie als een 'konkrete Durchbruch durch die starren, rechtswid-
rigen, der Menschheit unwiirdigen Verhaltnisse des ancien regime, als Negation von
Despotie und stiindischer Ungleichheit, eine Moglichkeitsraum fiir den Fortschritt' . 18
In 1793 schreef bij een monografie getiteld: 'Beitrag zur Berichtigung der Urteile des
Publikums iiber die franzosische Revolution' waarin hij de revolutionaire acties tegen
adel en geestelijkbeid op filosofische grondslag rechtvaardigde. Het werk van Fichte
is voornamelijk abstract filosofisch van aard en zou dan ook buiten het bestek van dit
juridische onderzoek vallen ware het niet dat Fichte In zijn 'Grundlage des Natur-
rechts"" uit 1796 de legitimatie van de veiligheidsmaatregel (naar Frans model) op
basis van het sociale-contractsdenken uitwerkt, en een poging doet deze maatregel een
plaats te geven in het strafrechtsstelsel naast de eveneens op het sociaal-contract geba-
seerde straf.
Fichte presenteert beide soorten sancties als anti-thesen,
De rechtsgrond van de veiligheidsmaatregel omschrijft bij alsvolgt:

,AIle positiven Rechte, die der Burger hat, hat er nur unter der Bedingung, dass die Rechte aUer ilbrigen
Burger vor ihm sicher seien. Sebald dies nicht ist, sei es durch seinen bedachten rechtswidrigen Willen
oder durch Unbesonnenheit, ist der Vertrag vernichtet. Es findet zwischen ihm und den ubrigen Biirgern
nicht mehr das durch den Biirgervertrag errichtete rechtliche Verhaltnis, und da es ausser diesem keines
und keinen moglichen Grund desselben gibt, iiberhaupt gar kein rechtliches VerhiiItnis zwischen heiden
Parteien mehr statt. Jede Vergehung schliesst aus vom Staate (der Verbrecher wird vogelfrei, d.h. seine
Sicherheit ist so wenig garantiert, als die eines VogeIs, exlex, hors de la loi). Diese Ausschliessung musste
durch die Staatsgewalt exekutiert werden' .

Fichte benadrukt dat de reden waarom de burgers het sociale contract zijn aangegaan
is gelegen in de aanspraak op veiligheid die uit het statelijk samenleven voortvloeit.
Daaruit leidt bij af dat de overheid diegenen die deze veiligheid wezenlijk in gevaar
brengen moet uitsluiten (rechteloos moet verklaren), en vervolgens moet elimineren.
De meeste wetsschendingen brengen echter de algemene veiligheid niet in gevaar.
Fichte: 'Es wiirde daher injeder Rucksicht zweckmassig sein, in allen Fallen, wo die
offentliche Sicherheit dabei bestehen konnte, an die Stelle der der Strenge nach aller-
dings durch jedes Vergehen verwirkten Ausschliessung andere Strafen zu setzen' . Deze
straffen kunnen hun legitimatie slechts vinden in een sociaal verdrag, dat door Fichte
,Abbiissungsvertrag' (een soort protocol bij het sociaal-verdrag waarbij de staat in het
leven is geroepen) wordt genoemd. De op het 'Abbiissungsvertrag' gebaseerde straf

\8 Friedrich von Gentz, inleiding op J.G. Fichte, Beitrag zur Berichtigung der Urteile des Publikums iiber
die franzosische Revolution (1793), Hamburg 1973, p. X.

19 Aile in deze paragraaf opgenomen citaten van Fichte zijn, voorzover niet een andere vindplaats is vermeld,
afkomstig uit par. 20 Boek II van Fichte's 'Grundlage des Naturrechts'. Ik heb gebruik gernaakt van
de herdruk van dit werk van Felix Meiner Verlag, Hamburg 1960 (Philosophische Bibliothek Band
256).
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mag aileen onder de voorwaarden in het verdrag bepaald worden opgelegd. Dat betekent
ondermeer dat de straf moet zijn gebaseerd op een anterieure wettelijke strafbaarstelling
en Diet zwaarder mag zijn dan absoluut noodzakelijk om de veroordeelde zodanig te
verbeteren dat hij in de toekomst de algemene veiligheid niet meer in gevaar zal breng-
en. De eigenlijke straf is met andere woorden gebonden aan het recht (zoals in het
verdrag is vastgelegd). Hierin onderscheidt de straf zich van de veiligheidsmaatregel
die volgens Fichte niets met recht te maken heeft. Fichte:

'Die Erklarung der Rechtlosigkeit ist das Hochste, was der Staat, als solcher, gegen irgendein vemiinftiges
Wesen verfiigen kann. Denn der Staat ist Staat fur jeden einzelnen durch den Vertrag. Er kann nichts weiter
tun, als den Vertrag fiir aufgehoben erklaren. Beide, der Staat und der einzelne, sind von nun an, da, es,
ohne diesen Vertrag, gar kein Rechtsverhaltnis fUr sie gibt, einander gar nichts mehr; sie sind ohne alles
Verhaltnis, sie sind flireinander vernichtet. Was der Staat dariiber hinaus noch. tut, dazu hat er aus dem
Vertrage kein Recht, und, da es ausser demselben gar kein positives, bestimmtes und bestimmbares Recht
gibt, uberhaupt kein Recht'.

Daar er geen recht meer tussen hen bestaat mag de staat de uitgeslotene naar volledige
willekeur behandelen. Fichte:

'Der Verurteilte wird erklart fiir eine Sache, fur ein Stuck Vieh. Man kann nicht sagen ich habein Beziehung
auf das Tier (aber wohl in Beziehungauf die iibrigen Biirger im Staate) ein Recht, dieses Tier zu schlachten;
aber ebensowenig: ich habe das Recht nicht. Es ist hier iiberhaupt vom Rechte gar nicht die Frage, sondern
vom physischen Vermbgen' ( ... ) Die Ausschliessung (.) griindet sich nicht auf den Biirgervertrag, sondem
urngekehrt auf die Nullitat desselben'.

Fichte benadrukt echter wei dat de eliminatie van uitgeslotenen zo humaan mogelijk
dient te geschieden. N iet omdat de gestraften daar recht op zouden hebben maar omdat
de staat de verachting van alle 'redelijke' mensen deelachtig zou worden indien ze
zonder noodzaak leed zou toebrengen. Ook in dit opzicht sluiten de opvattingen van
Fichte aan bij die van de Franse revolutionairen. Daniel Arasse maakt namelijk in zijn
monografie 'La guilotineet l'imaginaire de la terreur' aannemelijk dat de voorliefde
van de Franse revolutionairen voor de guillotine, als doeltreffend en betrekkelijk pijnloos
executiemiddel, op dezelfde humanistische afkeer van zinloos menselijk lijden is geba-
seerd.
Uit het bovenstaande blijkt dat de veiligheidsmaatregel voor Fichte een ultimum remedi-
um is. Voorzover de algemene veiligheid het toelaat en voorzover er hoop bestaat dat
de misdadiger tot een goed staatsburger kan worden verbeterd moet hij conform bet
'Abbiissungsvertrag' worden gestraft. Pas indien de maatschappelijke veiligheid dat
absoluut noodzakelijk maakt moet het maatschappelijk verdrag tussen de staat en de
misdadiger ontbonden worden verklaard, waardoor deze laatste rechteloos wordt en
bijgevolg kan worden geelimineerd. Ficbte laat echter niet na keer op keer te benadruk-
ken dat dit een uiterst middel is.20 Daarom moet het strafstelsel zo zijn ingericht

20 Fichte: Es bleibt immer die Frage, ob es noch ein anderes Abbiissungsmittel ( ... ) geben moge. Ware
dies, so ware ( ... ) dieses Mittel, da wo es anwendbarist, statt der absolutenAusschliessungvom Staats-
biirgervertrage einzufuhren' .

89



dat de misdadiger zo veel mogelijk de kans krijgt zich tot een goed staatsburger te
ontwikkelen. Fichte noemt dit politieke verbetering, daarvan onderscheidt hij morele
verbetering die zijns inziens niets met het recht van doen heeft." Misdadigers die
zich onverbeterlijk (blijven) tonen moeten worden geelimineerd. Fichte: 'Die Hinrich-
tung unverbesserlicher Bosewichter ist (.) immer ein Ubel, obgleich ein notwendiges,
und daher eine Aufgabe rur den Staat, zu unnotig zu machen'. Daarom moet de staat
naar andere eliminatie-middelen zoeken. Fichte schrijft over deze altenatieven:

'EwigeGefangenschaftist fiir den Staat selbst lastig, und wie konnte der denn die BUrger, als solche, verb in-
den, die Kosten derselben, die fiir keinen ihrer rnoglichen Zwecke verwendet werden, da ja keine Besserung
und Wiederaufnahme in den Staat zu hoffen ist, zu tragen? Es bleibt nichts iibrich, als ewige Landesverwei-
sung - nicht Deportation; diese ist ein Zuchtmittel, und uber die Deportation behalt der Staat die aufsicht.
Ist zu befiirchten, dass der Verbrecher wiederkomme, so brandrnarke man ihn, so wenig schmerzhaft als
moglich; denn der Staat muss nicht das Ansehen eines Qualers haben ( ... ), aber unausloslich. Auch dies
ist nicht Strafe, sondern Sicherungsrnittel und fallt der Polizei anheim'.

Ret is opvallend dat juist deze door Fichte genoemde altematieve 'sicherungsmittel' ,
namelijk brandmerken en 'Landesverweisung' in het eerste decennium van de 19de
eeuw in Franse wetgeving zullen worden ingevoerd.

3.7 Van Directoraat tot Napoleon

Op 9 thermidor an II (27 juni 1794) bracht een staatsgreep het bewind Robespierre
ten val. Met deze 'thermidoriaanse reactie' werd de terreur beeindigd, werd de invloed
van het gewone yolk teruggedrongen en werd tegelijkertijd een herleving van het royalis-
me voorkomen. De republiek bleef gehandhaafd. Met behulp van het leger werd in
mei 1795 een volksopstand in Parijs neergeslagen, terwijl in oktober generaal Bonaparte
de Conventie behulpzaam was bij het bedwingen van een royalistisch oproer. Ook in
het buitenland boekte het leger successen, zo werd o.a. de Republiek der Zeven Verenig-
de Nederlanden veroverd, die daama werd omgedoopt in de Bataafse Republiek. Eind
1795 trad een nieuwe staatsregeling in werking. VijfDirecteuren kregen de uitvoerende
macht, terwijl een met getrapt censuskiesrecht gekozen Raad van Vijfhonderd, bijgestaan
door een Raad van Ouden, de wetgevende macht uitoefende. Op 18 brumaire an VIII
(9 november 1799) maakte Napoleon een einde aan dit bij de bevolking weinig geliefde
Directoraat. De daarop volgende 15 jaar zal hij eerst als Consul en vanaf 1804 als
Keizer de dienst in Frankrijk uitmaken.
Op het moment van Napoleon's machtsgreep was Frankrijk sterk verarmd en de bevol-
king had een hongerjaar (1796-1797) achter de rug. Onder deze omstandigheden bestond
er meer behoefte aan orde en rust dan aan vrijheidsidealen. Ben terugkeer naar de

21 Fichte: 'Es war von Besserung die Rede in diesem Vertrage. Keineswegs von moralischer der inneren
Gesinnungen. Denn dariiber ist kein Mensch der Richter des anderen, sondemlediglich von politischer,
der Sitten und Maximen filr das wirkliche Handeln'.
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verhoudingen van voor 1789 was echter niet mogelijk, daarvoor was het geestelijk
klimaat teveel veranderd. Tegen deze achtergrond werd een aanvang gemaakt met de
Napoleontische wetgeving, zonder twijfel het grootste (her)codificatieproject uit de
geschiedenis. Er werd onder andere jarenlang gewerkt aan een nieuwe code penal,
die in 1810 in werking zou treden. Dit wetboek is voor dit onderzoek van groot belang
omdat de veiligheidsmaatregel daarin een plaats krijgt. Hierboven hebben we gezien
dat de maatregel voordien slechts incidenteel bij gelegenheidswetgeving opduikt.
Voordat ik inga op de code penal (1810) moet eerst een andere kwestie worden opgehel-
derd. Foque en 't Hart hebben in hun studie 'lnstrumentaliteit en Rechtsbescherming'
aannemelijk gemaakt dat de visie die de Napeontische codificatoren hadden van het
recht fundamenteel afweek van de opvatting die de wetgever het laatste decennium
van de 18de eeuw daaromtrent koesterde. Foucault komt in zijn 'surveiller et punir'
tot soortgelijke bevindingen.
Mijns inziens is deze verandering in rechtsopvatting van belang voor het sanctiestelsel
van de nieuwe code penal en daarmee voor de plaats van de maatregel daarin.

3.8 De overgang van een revolutiooaire naar een burgerlijke maatschappij

Volgens Foque en 't Hart zijn de uitgangspunten waarop de nieuwe code penal (1810)
werd gebaseerd niet eenduidig:

'De napoleontische codificatie van het recht, die de eerste grote afronding betekent van de opbouw van
de burgerIijke maatschappij, is dan ook een risicovolle ondememing, omdat zij teruggrijpt op twee denk-
werelden die elkaar lijken uit te sluiten. Aan de ene kant moet zij de de-stabiliserende en absolutistische
kentrekken van de revolutie doen vergeten, terwijl zij aan de andere kant de kroon op het werk moet zijn
van wat diezelfde revolutie heeft nagestreefd' .21 .

Foque en 't Hart maken aannemelijk dat de codificatoren zich enerzijds opnieuw lieten
inspireren door de liberale hervormings-filosofie, die zo sterk de individuele vrijheid
had beklemtoond en die door het revolutionaire geweld en de daarbij horende instrumen-
talisering van Rousseau's gedachtengoed, vooral in de periode van de terreur, tijdelijk
buiten spel was gezet, anderzijds beschouwden zij de inmiddels uitgekristaliseerde
maatschappelijke verhoudingen in hoge mate als vanzelfsprekend. Zij zagen de maat-
schappij als een 'natuurlijk' gegeven, als een rationeel systeem en de burger primair
als een onderdeel van dat systeem. Dit maatschappijbeeld contrasteert met dat van de
hervormingsfilosofen die juist veel op het spel hadden gezet voor de realisatie van
individuele vrijheid voor de handelende burger en die de maatschappelijke ordening
vooral als een voorwaarde daartoe beschouwden. De conclusie van beide auteurs is
dan ook dat de Napoleontische wetgeving zich in hoge mate kenmerkt door een dubbel-
zinnig karakter. Hieronder zal blijken dat toonaangevende codificatoren als Target
en Treilhard zich bewust waren van deze dubbelzinnigheid.

21 R. Foque en A. C. t Hart, Instrumentaliteit en Rechtsbescherming, Arnhem-Antwerpen, 1990, p. 186.
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Michel Foucault bespeurt evenals Foque en 't Hart rondom de eeuwwisseling van de
18de naar 19de eeuw een omslag in het denken over maatschappij en recht. In zijn
'surveiller et punir' heeft Foucault deze omslag in verband gebracht met de straf. Ik
zal zijn bevindingen samenvatten. In de periode van het ancien regime werd een misdrijf
volgens Foucault beschouwd als een directe aanval op het gezag van de vorst, De straf
had een gewelddadig karakter. De beul nam namens de vorst wraak op de misdadiger
en illustreerde daarmee diens suprematie. De strafvoltrekking vond in de openbaarheid
plaats zodat de straf fungeerde als voorbeeld voor de overige justitiabelen. Eind 18de
en begin 19de eeuw komt daarin verandering. Het toebrengen van lichamelijk leed
staat niet langer voorop en de straf wordt meer en meer in beslotenheid voltrokken.
Het primaat bij de strafvoltrekking verscbuift van bet scbavot en de scberprecbter naar
de gevangenis en de cipier. Dat de gevangenis in zeer korte tijd de hoeksteen van bet
nieuwe strafregiem kon worden bangt volgens Foucault samen met de opkomst van
een nieuwe vorm van macbtsuitoefening, gebaseerd op de idee van disciplinering.
Hieronder verstaat Foucault een systematische maximalisering van gehoorzaamheid
en productiviteit gebaseerd op dwang en permanente oefening.

De idee van discipline is gebaseerd op een drietal technieken: hierarchiscbe observatie,
normaliserende bestraffing, en onderzoek.
1. Ret panopticon van Jeremy Bentham vormt de belichaming van de hierarchiscbe
observatie. Het panopticon is een ringvormig gebouw (denk aan de koepelgevangenis-
sen van Breda, Haarlem en Arnbem) met in bet centrum een toren die via geblindeer-
de ramen uitzicht verschaft op de binnenzijde van de ring. De ring zelf is opgebouwd
uit cell en die aan beide zijden een van tralies voorziene opening hebben, Een enkele
bewaker in de toren kan zo toezicht bouden op alle gevangenen. Bovendien is de
bewaker voor de gedetineerden onzichtbaar zodat zij niet kunnen weten of ze daad-
werkelijk worden geobserveerd. Hierdoor wordt de machtsuitoefening onpersooolijk
en automatisch en kan ze zonder gebruik van geweld. Exteme controle wordt overbo-
dig omdat de gedetineerde weetdat hij voortdurend zichtbaar is. Hij zal zich daarom
spontaan onderwerpen aan de macbtsverhoudingen. Foucault zegt het zo: 'De blik
van de bewaker wordt geintemaliseerd en hierdoor slaat exteme controle om in
zelf controle'. De idee van het hierarchisch toezicht is ook buiten een penitentiaire
setting bruikbaar. Bentham dacht daarbij aan scholen, fabrieken en ziekenhuizen.

2. De techniek van de normaliserende sanctionering draagt op een heel andere wijze
bij aan de disciplinering van de samenleving. Mensen dienen zich overeenkomstig
de norm, d.w.z. normaal te gedragen. Dit gebeurt bij voorkeur door permanente
oefening die de dressuur intensiveert en afwijkingen (van de norm) corrigeert.
Foucault noemt als voorbeeld het strafwerk dat kinderen op school krijgen wanneer
zij hun opdrachten niet correct uitvoeren. Straf is echter maar een kant van de
normaliserende sanctionering: het disciplinaire systeem bestaat namelijk uit straf
en beloning. Dit systeem is verbonden met een stelsel van rangen. Straf en belangen
vinden meestal plaats in de vorm van rangverlaging c.q. verboging. Dit aspect is
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reeds duidelijk terug te vinden in het gevangenisstelsel van de code penal (1791).
InLepeletiers gevangenisstelsel is de mogelijkheid van promotie van de gevangene
wegens 'goed gedrag' uitdrukkelijkopgenomen. De gevangene kan van het regiem
van 'cachot' na verloop van tijd worden overgeplaatst naar dat van 'gene' of van
'gene' naar 'prison'.

3. In de techniek van het onderzoek worden de technieken van hierarchisch toezicht
en van de normaliserende sanctie gecombineerd. Het onderzoek is gericht op een
zichtbaarmaking van het individu, het middel daartoe is documentatie. Dit kan allerlei
vormen aannemen zoals identificatie, registratie, dossieropbouw etc. Deze documen-
tatie dient om individuen te objectiveren en tot' geval' te maken. Een geval is een
individu voorzover men het kan beschrijven, wegen, meten en met andere individuen
kan vergelijken. Het geval is echter ook het individu dat men moet dresseren of
corrigeren, dat men moet classificeren, normaliseren, uitsluiten etc.23

Foque en 't Hart leggen in hun beschrijving van de veranderde rechtsopvatting anno
1800 sterk de nadruk op deze techniek van het onderzoek. Zij beschrijven de veranderde
rechtsopvatting met de term 'transparantie'. Het recht zou in deze peri ode worden
opgevat als een middel om het individu voor de macht 'zichtbaar' te maken. Alhoewel
't Hart en Foque hier duidelijk doelen op 'zichtbaarmaking' in abstract-filosofische
zin, is het aannemelijk dat de Franse wetgever een meer letterlijke vorm van transparan-
tie nastreefde. Dit blijkt o.a. uit de Loi du 23 floreal an X (13 mei 1802). Bij deze
wet werd voor een groot aantal (bedrog en valsheids-)delicten in geval van recidive,
de in 1791 afgeschafte, en voordien reeds in onbruik geraakte, bijkomende straf van
brandmerking opnieuw ingevoerd. Het ging de wetgever daarbij uitdrukkelijkniet om
het leed dat een dergelijke straf voor de betrokkene met zich mee brengt. Een, in
hedendaagse ogen, tamelijk bizar aspect van de wet van 23 floreal an X is dat voor
afzonderlijke delictscategorieen een aparte letter van het alfabet op de schouder van
de veroordeelde werd ingebrand." Wat hiermee werd beoogd blijkt uit de toelichting
van Jaubert bij de wet:

'Il est done necessaire que le legislateur prenne de grands moyens envers les individus qui seront souilles
par plusieurs crimes. n importe surtout qu's tout instant leur identite puisse etre constatee'.2.l

23 Foucault, Surveil/er et punir, Paris, 1975, p. 193.
2. Bijvoorbeeld:

Art. 1. Tout individu qui aura ete repris de justice pour un crime qualifie tel par les lois actuellement
subsistantes, et qui sera convaincu d'avoir, posterieurement It sa premiere condarnnation, commis un
second crime emportant peine afflictive, sera condamne It la peine prononcee par la loi contre ledit
crime, et, en outre, s etre fletri publiquement, sur I'epaule gauche, de fa lettre R.
Art. 6 Tout individu condamne pour I'un des crimes enonces en I'article 2, ou pour celui de fausse
monnaie, sera, des la premiere fois, et outre la peine prononcee par Ie code penal, fletri publiquement,
sur l'epaule droite, de fa lettre F.

2j M. Jaubert, Discours porte au Corps Legislatif 23 florea! an X, p. 3.
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Een effective bestrijding van de fraude is vooral daarom van belang, zo wordt in bet
expose de motifs bij de wet van 23 Floreal betoogd, omdat:

'Ia binfaisante paix est venue consoler la Republique des maux d 'une guerre longue et sanglante; mais nos
secousses politiques ont produit des hordes de brigands, qui tremblants aujourd 'hui devant la force publique,
semblent n' avoir suspendu Ie cours de leurs assassinats que pourtourrnenter la societe par d' autres crimes,
singulierement celui de faux. C'est dans ce dernier retranchementqu'il faut les atteindre; ille faut surtout
a une epoque ou les faux de toute espece semblent lutter contre la paix, pour ernpecher le bien qu 'elle promet,
la renaissance du credit, et celle de l'industrie"."

Lepeletier had deze straf destijds afgewezen omdat ze zijns inziens inhumaan was.
Volgens Lepeletier had de overheid niet het recht het fysiek van een burger aan te
tasten. Bovendien had het brandmerk een permanent karakter terwijl straffen zijns in-
ziens een tijdelijk karakter moesten hebben. De ratio daarachter was de gedachte dat
de straf slechts zolang zou mogen duren als tot behoud van de samenleving noodzakelijk
is. Na afloop van zijn straftijd diende de ex-veroordeelde weer als een volwaardig lid
van de samenleving te worden beschouwd. Wat opvalt is het verschil in benadering
van de straf tussen 1791 en 1802. In 1791 werd sterk vanuit de rechten van de burger
ten opzichte van de straffende overheid geredeneerd terwijl in 1802 veel meer de nadruk
wordt gelegd op de noodzaak de maatschappij te beschermen tegen gevaarlijke lieden.
Dat betekent echter helemaal niet dat men geen oog (meer) had van de rechtsbescher-
ming van de individu. Er is eerder sprake van een voortdurende spanningsverhouding
tussen een instrumentele rechtsopvatting en een sterke adhesie met het pre-revolutionaire
vrijheidsdenken van de liberale strafrecbtshervormers. Het is tegen die achtergrond
dat de Franse wetgever zich moest buigen over de vormgeving van de nieuwe code
penal. Volgens Treilhard, die als lid van de conseil d'Etat verantwoordelijkwas voor
de totstandkoming van de code penal 1810, is bet wonderwel gelukt om deze tegenge-
stelde visies in de nieuwe code penal te verzoenen. Toen hij op 1 februari 1810 het
ontwerp aan bet Corps Legislatif presenteerde zei hij o.a:

, "Nulle contravention, nul del it, nul crime; ne peut etre puni de peines qui n'etaient pas prononcees par
la loi avant qu'ils fussent cornmis". Un citoyenne doit etre puni que d'une peine legale; il ne doit pas etre
laisse dans I'incertitude sur ce qui est ou n'est pas punissable; il ne peut etre poursuivi pour un acte qu'il
a pu, de bonne foi, supposer au moins indifferent, puisque la loi n'y attachait aucune peine.
Vous pouvez, messeurs, juger par la disposition de cet article, de l'esprit qui 11preside II la redaction du
code penal. Vous voyez que, si l'on s'est occupe efficacernent de la recherche et de poursuitedes hommes
qui se constituent en etat de guerre avec la societe, on n'a pas apporte moins de soin pour ne pas troubler
la securite du citoyen paisible qui ne transgresse les dispositions d'aucune 10i'.27

26 Loi du 23jloreal an X, Expose de motifs, p. 3. Opgenomen in: Locre, Legislation civile, commerciale
et criminelle ou commentaire et complement des codes Francais, Tome Quinzierne, Bruxelles, 1837.
(Voortaan aangehaald als: Locre 1837).

27 Expose de motifs, du livre fer du Code Penal.fait par M. le comte Treilhard, conseiller d'Etat et orateur
du gouvernement, dans la seance du Corps Legislatif du 1er fevrier 1810, onder 11, in: Locre 1837.
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Volgens Treilhard is de rechtsbescherming niet opgeofferd aan een instrumentele visie
op het recht. Dat neemt niet weg dat in de code penal sterk de nadruk wordt gelegd
op een efficiente bestrijding van de criminaliteit. De codificatoren hadden zich ten
doel gesteld een zodanig sanctiestelsel te ontwerpen waarvan de grootst mogelijke
preventieve werking zou uitgaan. In de praktijk hield dit in dat de afschrikwekkende
werking van het strafrecht moest worden vergroot en dat recidive zou veel mogelijk
moest worden uitgebannen. Dat eerste gebeurde door een grootscheepse uitbreiding
van het aantal delicten waarop de doodstraf stond en het herinvoeren van straffen die
door de Constituante wegens hun inhumane karakter waren afgeschaft (brandmerken
en levenslange dwangarbeid). De recidive werd bestreden door een stelsel van automati-
sche strafverzwaring bij een tweede veroordeling en door de invoering van een stelse1
van politiemaatregelen (mesures de police). Dat laatste zaJ hieronder centraal staan.

3.9 De politiemaatregelen in de code penal (1810)

De vervanging van de code penal 1791 door de code penal 1810 kreeg zijn beslag in
zeven afzonderlijke wetten" waarin steeds een gedeelte van het oude wetboek werd
vervangen. Hieronder zal worden ingegaan op de eerste van deze wetten waarin het
eerste boek van de code penal was opgenomen. Het wetsvoorstel tot wijziging van
het eerste boek werd op 4 oktober 1808 gepresenteerd aan de Conseil d'Etat door Treil-
hard. De Conseil d'Etat beraadslaagde over het ontwerp op haar zittingen van 4 oktober
1808 en op die van 21 februari en 22 en 25 juli 1809. De definitieve tekst werd aan-
genomen op 3 oktober 1809. Die tekst werd dezelfde dag nog doorgestuurd aan de
commissie voor straf en privaatrecht van de wetgevende vergadering (la commission
de legislation civile et criminelle du Corps Legislatif), Deze commissie besprak dit
ontwerp vervolgens met de wetgevende sectie van de Conseil d'Etat (la section de
legislation du Conseil d'Etat). Naar aanleiding hiervan legde Treilhard op 8 januari
1810 een laatste versie voor aan de Conseil d'Etat die zonder verdere discussie werd
aangenomen. Op 1 februari 1810 lichte Treilhard het definitieve ontwerp toe op de
wetgevende vergadering. Op 12 februari tenslotte gaf de president van de commissie
voor straf- en privaatrecht van de wetgevende vergadering een laatste toelicbting op
het ontwerp waama de vergadering met 225 tegen 35 stemmen bet ontwerp aannam.
De wet werd afgekondigd op 22 februari 1810.

De uitgangspunten van het allereerste ontwerp zijn toegelicbt door M. Target", lid
van de commissie die bet ontwerp had voorbereid. Ik zaJ hieronder ingaan op enkele
opvallende passages uit zijn 'Observation sur le Projet de Code criminel, premiere

2. Zie hieromtrent Locre 1837.
29 In zijn tijd de meest bekende strafrechtsgeleerde van Frankrijk. Hij werd 0.8. door Lodewijk XVI als

eerste aangezocht om hem als advocaat ter zijde te staan bij zijn berechting, hetgeen Target weigerde.
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Partie, Delits et Peines'. Daarbij ga ik vooraI in op zijn visie omtrent de voorgestelde
politiemaatregelen. Target:

'L'Humanite s'effhge de la necessite de punir; elle fait au moins desvoeuxpourla moderation et la douceur.
D'une autre cote, I 'experience de la perversite humaine, I'horreur pour certains criminels, la pitie pour
leurs victimes, ont dicte 8 des hommes sages et merne sensibles, des systernes de severite qui peuvent paraitre
excessifs.
La vraie sagesse respecte l'humanite mais ne lui sacrifie pas la surete publique; elle veut que les peines,
aussi douces qu'il sera possible, soient en meme temps efficeces"."

De humaniteit van het strafrecht moet niet ten koste gaan van de aIgemene veiligheid.
Dit zou het motto van de strafrechtsherziening uitde jaren 1808 tot 1810 kunnen zijn.
Ben aantaI jaren later bij de presentatie van de nieuwe wet aan de wetgevende vergade-
ring zaI Treilhard nog preciezer aangeven waar de schoen wringt:

'Les intentions philanthropiques de I' Assemblee Constituante (die verantwoordelijk was voor de code cri-
minel uit 1791, schr.) quand elle rejeta la confiscation et Ia marque, ne craignons pas de Ie dire, cette As-
semblee a trop sou vent considere les hommes, non tels qu'ils sont, mais tels qu'il serait 8 desirer qu'ils
fussent; elle etait mue par un espoir de perfectibilite, qui malheureusement ne se realise pas; et si, dans
Ie mouvement rapide qui I'entrainait, cette erreur fut excusable, nous ne Ie serions pas, nous qui, eclaires
par I'experience, rneditons dans Ie cal me des passions; nous ne serions, dis-je, pas excusables de persister
8 meccnnaitre I'efficacite incontestables de quelques moyens de repression qui ne furent pas bien apprecies
en 1791'."

De maatregelen waar de wetgever uit 1791 niet aan wilde, en die Target en Treilhard
bepleitten zijn niet aIleen de (in het citaat genoemde) zware straffen van het (brand)merk
en de (algehele) confiscatie van goederen (deze waren overigens bij keizerlijke decreten
reeds opnieuw ingevoerd voor enkele ernstige delicten) maar ook preventieve maatrege-
len. Het belang dat aan preventie werd gehecht blijkt uit het motto boven de tekst van
Target: 'Les vices sont la racine des crimes; s'il etait possible de l'arracher, la lois
n'aurait plus a punir'. 32 De preventie kan bereikt worden door de invoering van een
stelsel van politiemaatregelen die het de autoriteiten mogelijk maken mensen die een
gevaar opleveren voor de aIgemene veiligheid zonodig voor onbepaaIde tijd te detineren.
Target beseft ter dege dat zo'n stelsel in flagrante stijd is met het vrijheidsideaal van
de revolutie. Niettemin doet hij een poging het door hem gewenste stelsel theoretisch
te verzoenen met de klassieke rechtsbeginselen. Ik: citeer zijn betoog integraal omdat
de worsteling van de codificatoren tussen de vrijheids-idealen van de revolutie en de
in een burgerlijkemaatschappij gewenste maatschappelijke beveiliging in ditdocument
treffend tot uiting komen:

:10 M. Target, Observations sur le Projet de Code criminel, premiere Partie, Delits et Peines, no. I, opgeno-
men in Locre 1837.

" Expose de motifs, Du livre Ier du Code Penal, fait par M. Ie Comte Treilhard, conseiller d'Etat et
orateur du gouvernement, dans la seance du Corps Legislatif du 1er fevrier 1810. Opgenomen in Locre
1837, p. 95.

n M. Target, Observations sur le Projet de Code criminel, premiere Partie, Delits et Peines, no. 1, opgeno-
men in Locre 1837.
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'La Constitution des nations libres garantit aux citoyens que leur liberte ne sera au pouvoir que de la loi
seule, et que nulle autorite n'en pourra disposer, si ce n'est durant des delais fixes, et sous des conditions
precises, qui previennent les abus et qui concilient les droits individuels aves ce que cornrnande I'Interet
de la sOrete publique.
D n'y a de liberte civile que chez les peuples ou ces regles sont religieusement gardees, et ou I'observation
en est garantie par des lois et des mesures inviolables.
Mais ce ne fut jamais pour des coupables juges et condamnes que ces regles ont ete proclamees,
Lorsque la duree legale de leur peine est expiree, ils lie rentrent pas dans l'exercice des droits perdus par
La condemnation.
L'infamie ne cesse pas par le cours du temps; le condarnne ne recouvre jamais ni l'honneur ni les droits
dont I'infamie I'avait depouille. Le relegue, sans etre legalement infilme, demeure toujours prive des droits
civiques.
Ce n'est point aces hornrnes qu'il appartient de reclamer les avantages de la Constituation, qui ne fut pas
faite pour eux.
Ils retombent de droit, et la loi le declarera, sous la surveillance du gouvemement.
Le plus libre de tous les peuples en effet, ce serait celui ou fa liberte personelle serait assuree a tous en
general, mais ou fa repression de fa police s 'exercerait sans obstacle contre les coupables reconnus et
condamnes par un jugement legal.
Ainsi les vagabonds,les gens non domicilies, les gents sans aveu, lorsqu'ils sont signales individuellement
par la justice, les condarnnesaux peinesaffiictives ou infamantes, memes simple infamie, meme80 la relega-
tion apres I'expiration de leur peine, resteront tous sous la main de I'autorite.
Sans doute I'autorite n'est pas pour cela dispensee d'etre juste envers eux, mais leur unique garantie de
celie justice repose sur les lumieres et I'equite du gouvemement, eclairees par la voie des representations.
Ds sont, quant s leur liberte personelle, transferes de I'empire de la loi sous celui de l'administration, et
I'exercice de celui-ci sera soumis aux regles suivantes:
I. Le gouvemementpourra exiger d' eux une caution solvable de bonne conduite, et determiner Ie montant.
2. Faute par eux de presenter et faire agreer celie caution, Ie gouvemement pourra les obliger s sortir

de tel lieu ou il les jugerait nuisibles, ou a resider dans tel autre ou il les croirait moins dangereux,
ou plus faciles soit s contenir, soit a reprimer.

3. En cas de desobeissanceou de peril pour fa chose pub/ique, ils pou"ont etre a"etes et detenus, pendant
un temps determine pour fait de detention arbitraire.

De tous les moyens de s'assurer de la sagesse de ces hommes, et de preserver la societe de leurs exces,
celui-Ia est Ie plus sOr et Ie plus simple' .33

Uit het (geciteerde) betoog van Target blijkt dat de codificatoren zich ter dege bewust
zijn geweest van het delicate karakter van de impassing van een stelsel van politie-
maatregelen in een op klassieke uitgangspuntengebaseerd sanctiestelsel. Ret is interes-
sant hun argumenten eens nader onder de loupe te nemen. De in de grondwet gegaran-
deerde burgerschapsrechten moeten in het belang van de vrijheid van de burger in de
strafrechtspleging minitieus worden nageleefd. Dat betekent volgens Target dat een
burger slechts van zijn vrijheid kan worden beroofd op basis van een wettelijke straf-
baarstelling, gedurende een in de wet bepaalde termijn en onder eveneens in de wet
nauwkeurig omschreven condities. Burgerlijke vrijheid bestaat slechts in naties waar
het legaliteitsbeginsel met 'religieuze' precisie wordt nageleefd. Maar, en daarin zit
de crux, niet iedereen kan aanspraak maken op deze bescherming van zijn vrijheid.
Degenen die zijn veroordeeld krijgen na afloop van hun straftijd niet al hun
burgerrechten terug. 'Eerloosheid verdwijnt niet met het verstrijken van de tijd. De

33 M. Target, Observations sur le Proje/ de Code criminel, premiere Partie, OOits et Peines, 00. 13, opgeno-
men in Locre 1837.
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veroordeelde herkrijgt nooit zijn eer en zijn rechten die hij door zijn eerloosheid heeft
verspeeld' en 'de veroordeelde heeft zijn recht verspeeld om aanspraak te maken op
de voordelen van de constitutie die niet voor hem is geschreven'. Zijn rechten blijven
vervallen en de wet verklaard hem onder toezicht te staan van de regering. Een zelfde
buitengewone positie komt toe aan vagabonden, thuislozen en schorremorrie (gents
sans aveu) (vgl. Fichte en de Veiligheidsmaatregelen uit de peri ode van de terreur).
De volzin die Target laat volgen op zijn uiteenzetting omtrent de 'buitengewone'
rechtspositie van ex-veroordeelden en wat ik kortweg als onmaatschappelijken zal
aanduiden, kan mijns inziens rustig als een monument in de ideeengeschiedenis van
het strafrecht worden bijgeschreven:

'Le plus libre de tous les peuples en effet, ce serait celui OU fa liberte personelle serait assuree a tous en
generaL, mais ou fa repression de fa police s 'exercerait sans obstacle contre les coupables reCOl11lUSet
condamnes par un jugement legal'.

Het grootste gevaar voor de maatschappelijke veiligheid komt van de zijde van hen
die hebben bewezen eerloos te zijn. De politiemaatregelen zijn er op gericht de kans
dat zij recidiveren ro klein mogelijk te maken. Daartoe moeten zij zo scherp mogelijk
in de gaten worden gehouden door de po litie want: 'Les malfaiteurs se flattent bien
souvent d'ecbapper aux poursuites de la loi; mais ils u'esperent pas de meme de trom-
per, a tous les instants, l'oeil vigilant de la police publique, toujours ouvert sur leurs
actions"." In deze woorden weerklinken heel duidelijk de panoptische opvattingen
van Bentham.

De politiemaatregelen waren opgenomen in het derde hoofdstuk van het eerste boek
van de code penal, dat is getiteld 'Des Peines et des autres Condamnations qui peuvent
etre prononcees pour crimes ou delits,
Ik zal hieronder de belangrijkste artikelen daaruit citeren:

Article 44
L'effet du renvoi sous la surveillance de la haute police d'Etat, sera de donner au gouvemement, ainsi qu'a
la partie interessee, Ie droit d'exiger, soit de l'individu place dans cet etat, apres qu'il aura subi sa peine,
soit de ses pere et mere, tuteur ou curateur, s'il est en age de minorite, une caution solvable de bonne
conduite, jusqu's la somme qui sera fixee par I' arret ou Ie jugement: toute personne pourra etre adrnise
a fournir cette caution.
Faute de fournir ce cautionnement, Ie condarnne demeure It Is disposition du gouvemement, qui a Ie droit
d'ordonnersoit I'eloignementde l'lndividu d 'uncertain lieu, soit sa residencecontinuedans un lieu determine
de l'un des departement du royaume.
Article 45
En cas de desobeissance II cet ordre, Ie gouvemementaura Ie droit de faire arreter et detenir Ie condamne,
d'urant un intervalle de temps qui pourra s'etendre jusqu'a I'expiration du temps fixe pour I'etat de la
surveillance speciale.

" M. Target, Observations sur le Projet de Code criminel, premiere Partie, De1its et Peines, no. 15, opgeno-
men in Locre 1837.
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Article 46
Lorsque la personne mise sous la surveillance speciale du gouvemement, et ayant obteou sa liberte sous
caution, aura ete condamnee par un arret ou jugement devenu irrevocable, pour un ou plusieurs crimes,
ou pour un ou plusieurs delits comrnis dans I'intervalle determine par I'acte de cautionnement, les cautions
seront contraintes, meme par corps, au payement des sommes portees dans cet acte.
Les sommes recouvrees seront affectees de preference aux restutions, aux dornmage-interets et frais adjuges
aux parties Iesees par ces crimes ou ces delits.
Article 47
Les coup ables condarnnes aux travaux forces 8.temps et 8. la reclusion, seront de plein droit, apres qu'ils
auront subi leur peine, et pendent toute la vie, sous surveillance de la haute police de I' Etat.
Article 48
Les coupablescondamnes au bannissementseront de plein droit sous la msme surveillance pendent un temps
egal8. la duree de la peine qu'ils auront subie.
Article 49
Devront etre renvoyes sous la merne surveillance, ceux qui auront ete condarnnes pour crimes ou delits
qui interessent la sfrrete interieure ou exterieure de I'Etat.
article 50
Hors les cas determines par les articles precedents, les condamnes ne seront places sous la surveillance
de la haute police de l'Etat, que dans Ie cas ou une disposition particuliere de la loi I'aura permis.

Ret eerste dat opvalt aan het systeem van de plaatsing onder het toezicht van de hoge
politie is dat het veel ingewikkelder in elkaar steekt dan de eenvoudige beveiligingsmaat-
regelen uit de peri ode van de terreur of die in Duitsland en Engeland die niets meer
behelsen dan een fysieke eliminatie uit de maatschappij (respectievelijk door de guillotine
dan wei door levenslange opsluiting of door deportatie naar een ander werelddeel).
Uitgangspunt van het Franse stelsel is de borgstelling. Indien de veroordeelde zich
na zijn straftijd niet naar behoren gedraagt (recidiveert) dan vervalt de borg aan de
staat. Het daarmee verworven geld wordt vervolgens bij voorkeur aangewend tot schade-
loosstelling van het slachtoffer. Het is de ontwerpers van dit stelsel echter niet te doen
om dit geld maar het toezicht op het gedrag van de ex-veroordeelde dat uit de borgstel-
ling voortvloeit. Uit het verslag van zitting van de 'commission de legislation civile
et criminelle du Corps Legislatif' van 16 en 18 december 1809 blijktdat enkele leden
van dit orgaan zich zorgen maken over het gegeven dat de ex-veroordeelden meestal
niet solvabel zijn zodat meestal anderen (vrienden en familieleden) bereid moeten worden
gevonden borg te staan voor het goede gedrag van de ex-veroordeelden. Zij stellen
daarom een nieuwe redactie van art. 44 voor waarin de mogelijkheid dat anderen de
borgstelling foumeren wordt beperkt tot minderjarigen. Treilhard, conseiller d'Etat
et orateur du gouvemement, verwerpt deze wijziging in zijn toelichting op bet wetsvoor-
stel, uitgesproken op de zittingvan het Corps Legislatifvan 1 februari 1810. Treilhard
stelr" dat het natuurlijke toezicbt dat burgers in een klein land op elkaars gedrag uitoe-
fenen in een immens rijk als het Franse waar natuurlijk toezicht niet goed mogelijk

" Treilhard: 'Dans un petit Etat, tout Ie monde est surveille, parce qu'on est pour ainsi dire reuni sur
un merne point, et que personne ne peut se soustraire It l'oeil vigilant de ses concitoyens; dans un Empire
immense, il est necessaire qu'une institution sage et active rernplace cette surveillance respective qui
ne peut pas y exister; il faut que les hommes pervers ne soient jamais perdus de vue' .Expose de motifs,
duLivre ler du Code Penal,jait par Ie comte Treilhard, conseiller d'Etat et orateur du gouvemement,
dans la seance du Corps Ugislatif du 1er jevrier 1810, no. 6, opgenomen in Locre 1837.
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is, moet worden vervangen door een kunstmatig toezicht. Dat toezicht moet bij voorkeur
van de belanghebbenden uitgaan. Belanghebbend zijn de gelaedeerde partij die het recht
heeft bij recidive het verval van de borg te eisen en de borgsteller die zijn borg verbeurt
indien de ex-veroordeelde opnieuw in zijn fouten vervalt. In hedendaags jargon zou
men kunnen zeggen dat een financiele prikkel wordt ingebouwd om het gedrag van
de ex-veroordeelde nauwkeurig in de gaten te laten houden.
Indien de ex-veroordeelde niet zelf zijn borg kan opbrengen en ook niemand bereid
vindt voor hem borg te staan dan moet de regering zelf zorgdragen voor het toezicht
op het gedrag van de veroordeelde. Art. 44, tweede lid voorziet in dit geval. De over-
heid kan dan bevelen dat de ex-veroordeelde zich in een bepaalde plaats vestigt. De
ex-veroordeelde mag die plaats dan met zonder toestemming verlaten. Doet hij dat
toch dan kan hij op basis van art. 43 C.P. voor de duur van zijn ondertoezichtstelling
worden gedetineerd.

Uit het al eerder aangehaalde verslag van de commissie voor civiel en strafrecht van
de wetgevende vergadering blijkt dat de hierboven weergeven argumenten waarmee
Target het stelsel van de ondertoezichtstelling rechtvaardigt met aile leden van deze
commissie heeft kunnen overtuigen. Target stelde, zo hebben we gezien, dat een veroor-
deelde na afloop van zijn straf met al zijn (grond)rechten herkrijgt en zich dus om
die reden de ondertoezichtstelling moet laten welgevallen. De commissie voor civiel
en strafrecht stelt daar tegenover dat 'Ie renvoi sous la surveillance du gouvernement
est une mesure qualifiee peine (cursief in het origineel, schr.) dans I'article qui la
declare commune aux matieres criminelles, correctionelles et de police' .36 Het in
dit citaat bedoelde artikel is art. 11 C.P. luidende: 'Le renvoi sous la surveillance specia-
le de la haute police (... ) sont des peines communes aux matieres criminelle et correctio-
nelle'. Dat betekent volgens de commissie dat de regels die voor strafoplegginggelden
ook ten aanzien van de ondertoezichtstelling dienen te worden toegepast. In dat licht
twijfelt de commissie of aan het vereiste van bepaaldheid is voldaan. De commissie
vertrouwt er echter op dat in de praktijk wei zorgvuldig met de maatregel zal worden
omgesprongen. Niettegenstaande haar vertrouwen in de rechtspraktijk bepleit de commis-
sie toch een duidelijker wettelijke definitie van de ondertoezicbtstelling, want 'cet article
(art. 44, schr.) ne contient point de definition de la mise en surveillance, tandis qu' elle
en offre une relativement a la mise a la disposition de gouvernement'. Treilhard ver-
werpt dit voorstel met bet argument dat aan alle wettelijke vereisten is voldaan. De
surveillance is opgenomen in de wet, en zal in de praktijk worden toegepast als bet
gevolg van een rechterlijke veroordeling.

Hierboven is slecbts gesproken over de surveillance in de code penal. De rest van het
strafstelsel van de code penal zal worden bebandeld in par. 3.11.

36 Observations de la commission de legislation civile et criminelle ducorps Legislatif des 16et l Sdecembre
1809, onder 7. opgenomen in Locre 1837.
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3.10 Het strafrecht van de Bataafsche Republiek (1795-1804) en van het
Koninkrijk Holland (1804-1811)

Hierboven heb ik reeds gemeld dat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
in 1795 door Frankrijk werd veroverd. Daarmee werd ons land tot de inlijving bij
F rankri j k in 1811 een Franse satellietstaat (in de toenma1ige bewoordingen een ' zuster-
staat').
De patriotische machthebbers riepen een commissie in het leven die een strafrechtelijke
codificatie naar Frans voorbeeld moest ontwerpen. Het resultaat van de werkzamenheden
van de commissie; 'het ontwerp van een lijfstraffelijk wetboek' is nooit ingevoerd omdat
het veel te leerstellig was om praktisch bruikbaar te zijn. Wie het wetboek leest krijgt
inderdaad de indruk eerder met een catechismus van doen te hebben dan met een wet-
boek. De uitgebreideopsomming van beginselen die het on twerp bevat geeft ons echter
een goed zicht op het strafrechtelijk denken omstreeks 1804. Hierboven is reeds uiteen-
gezet dat de dominante visie op het strafrecht aan het begin van de 19de eeuw veel
instrumenteler was dan een decennium daarvoor. Het ontwerp bevestigt die indruk.
Het bevat vrijwel alle verlichte strafrechtsbeginselen die we ook al bij Beccaria aantrof-
fen, maar deze beginselen zijn totaal ondergeschikt gemaakt aan de doelstelling van
maatschappelijke beveiliging. Het strafbegrip van het ontwerp is dat van de beveiligings-
straf.

3.10.1 Het straJstelsel van het 'ontwerp van lyJstraffelijk wetboek'

Het derde hoofdstuk van het ontwerp handelt over 'straffen in bet a1gemeen'. In art.
1 wordt de straf a1dus gedefinieerd: 'Strafis bet nadeel, 't welk de Wet aan het bedrij-
yen van Misdaden verknogt heeft, tot beveiliging van de burgerstaat'. Deze 'beveili-
gings'-strafwordt vervolgens in 35 artikelen nader uitgewerkt. Ik citeer hieronder de
belangrijkste artikelen:

Art.2 AIle andere nuttige einden, welke, bij het opleggen van Straf, zouden kunnen en mogen beoogd,
en onder welken de zedelijke verbetering van den Schuldigen de meest gepaste is, moeten steeds aan de
Hoofdbedoeling, de beveiliging van de Maatschappij, ondergeschikt zijn,
Art. 3 Op dat de Straf een gewis middel tot beveiliging der Maatschappij zij, moet dezelve zeker, en zoo
spoedig mogelijk, op de Misdaad volgen'.
Art. 5 Daar niet door aile Misdaden evenzeer de Maatschappelijke veiligheid gestoord wordt, behooren
er ook verschillende zoorten en trappen van Straf plaats te hebben,
Art. 6 De Maatschappij heeft geen recht tot eenige Strafvordering, welke ter beteugeling der Misdaden
niet volstrekt noodzakelijk is.
Art. 7 In het vaststellen dierhalven, toepassen en uitvoeren van Straffen, moet nimmer eenige wreedheid
plaats hebben.
Art. 8 De veiligheid van de Maatschappij vordert echter die mate van gestrengheid, welke tot haar behoud
noodig en toereikend is.
Art. 9 Die Straf is tot beveiliging der Maatschappije noodig, welke voor den Misdadiger nadeeliger is,
dan het gemis van het voordeel, hetwelk hij zich uit de misdaad voorstelde.
Art. 10 Die straf beantwoordt het best aan hare bedoeling, welke op het Algemeen den meesten indruk
maakt.
Art. II Het Strafvonnis moe! daarom openlijk worden uitgesproken, en aile Strafoeffening, voor zoo veel
hare aart maar eenigszins toelaat, openlijk en statelijk worden ten uitvoer gebragt.
Art. 12 AIle wijze van Straffen, welke de eerbaarheid krenkt, is verboden.
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Art. 14 Niemand is C .. ) strafbaar, dan voor het geen hij zelv' bedreven heeft.
Art. IS De schadelijke gevolgen echter van de Strafvan Schuldigen, voor Onschuldigendikwerf onvermij-
delijk, zijn voor geene Straffen te houden, maar voor Rarnpen en Ongelukken.
Art. 18 De voorwerpen van het nadeel, 't welk door de Straf wordt toegebragt, zijn in het algemeen het
Leven, het Lichaam, de Vrijheid, de Eer, en het Verrnogen.

In de art. 19 tim 35 worden de afzonderlijke straffen nader uitgewerkt. Anders dan
in de code penal (1791) ligt het zwaartepunt niet bij de vrijheidsstraf maar bij lichamelij-
ke straffen. Er zijn vier verschillende doodstrafferr" en zes verschillende schavotstraf-
fen". De gevangenisstrafwordtsleehts tegen enkele(meest) lichte vergrij pen bedreigd.

Het begrip 'beveiligingsmaatregelen' wordt in het ontwerp nergens genoemd. Wei geeft
art. 32 (eerste boek, derde hoofdstuk) de reehter de bevoegdheid 'gepaste middelen'
te nemen tegen o.a. 'gevaarlyke Kwaadwilligen'. Daartoe was het niet noodzakelijk
dat dezen zich aan enigerlei misdaden hadden schul dig gemaakt. Voor het overige werd
de beveiligingsdoelstellinggerealiseerd door de bijkomende strafvan •Verbanningvoor
altyd of voor een bepaalde tyd' of de 'Ontzegging van Inwooning en verblijf binnen
zekere genoemde Plaats, en een of meer Uuren in het rond' , die naast een schavotstraf
of een gevangenisstraf op de overgrote meerderheid van de misdaden was gesteld.
Een noviteit waren de in het ontwerp opgenomen 'oneigelyke Straffen' die waren be-
doeld voor personen wier misdaden hun niet konden worden toegerekend. De introductie

" Zie art. 19:
'De Straffen, door welker het Leven benomen wordt, worden bepaald tot de volgende:
L Het Kruis. - Door het binden van Veroordeelden achter over liggende op een Kruis, en het alzoo
afhouwen van het Hoofd met een Bijl.
Il. De Strop. - 't Zy door ophangen aan de Galg, of verwurgen aan een Paal,
Ill. De Bijl. - Door het afhouwen van het Hoofd des Veroordeelden, geblinddoekt voor over liggende
op een Blok.
IV. Het Zwaard. - Door onthalzing van den Veroordeelden, knielende en geblinddoekt'. Het ontwerp
van Iyfstraffelijk wetboek is opgenomen in de bronneneditie: Strafwetgeving in de negentiende eeuw,
Uitgegeven door de vakgroep stra frechtswetenschappen, sectie stra frecht, katholiekehogeschooltilburg,
1985, onder redactie van Y.G.M. Baaijens-van Geloven e.a. (Voortaan aangehaald als: Baaijens-van
Geloven 1985.

,. Zie art. 26:
'De lichaamlijke Schavot-straffen zijn de volgende:
L Het Geeselen met Roeden, en Brandteekenen op den Schouder van den Misdadigen, met een Strop

om den Hals aan de Galge vastgemaakt.
II. Het Geeselen en Brandteekenen als voren, zonder Strop om den Hals.
m.Het Geeslen met een Strop om den Hals, doch zonder Brandteekenen
IV. Het enkel Geeselen'.
en art. 27:
'Behalvede in het vorig Articul opgenoemdeLichaam1ijke, wordenook nog devolgendeSchavotstraffen
vastgesteld.
L Het zwaaijen met het Zwaard over het Hoofd, welke Straf altijd moet vergezeld gaan met dezelfde
Toebereidzelen en Plechtigheden, welke bij de onthalzing met het Zwaard worden in acht genomen.
II. Het doen te Pronk staan op het Schavot met of zonder Roeden, ofte wei zoodanig kenteeken der
begane Misdaad, als de Rechter geschikt oordeelt, en zulks v66r, of geduurende de uitvoering der
Lichsam1ijke Schavotstraffe, het zij van dien Misdadigen zelv', of van anderen' .
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van het begrip 'toerekening' in de wetgeving vergt enige toelichting. In hoofdstuk 2
hebben we gezien dat in de loop van de 18de eeuw onder invloed van de opkomst van
de medische wetenschap de opvattingen over wat Foucault 'redeloosheid' noemt drastisch
waren veranderd. Daarmee veranderde ook de opvattingen over krankzinnigen (mensen
met een gestoorde red e) en kinderen (mensen wier vermogen om naar de rede te han-
delen nog met tot volle wasdom was gekomen). Krankzinnigen werden voortaan met
langer in de eerste plaats gezien als mensen die gelijk stonden aan gevaarlijke dieren
en die daarom onschadelijk moesten worden gemaakt maar vooral als zieken die moesten
worden verpleegd. Kinderen werden tot ver in de l8de eeuw gezien als volwassenen
in mini fonnaat, die op voet van gelijkheid met volwassenen verantwoordelijk waren
voor hun daden. Rond de eeuwwisseling tussen de 18de en de 19de eeuw veranderde
dit beeld. Men kwam tot het inzicht dat kinderen zich met aIleen in lichamelijk maar
ook in geestelijk opzicht moesten ontwikkelen tot volwassenen. Dat groeiproces naar
verantwoordelijkheid moest vooral door 'opvoeding' in goede banen worden geleid.
Zolang de Rede in het kind nog met voldoende was ontwikkeld had straf als zodanig,
net als ten opzicht van krankzinnigen (redelozen), geen zin. Tuchtigingnam als opvoe-
dingsmiddel de plaats in van straf. Deze verschuiving in de beeldvorming ten opzichte
van kinderen en krankzinnigen komt in het ontwerp duidelijk tot uiting. Art. 2 (Eerste
hoek, eerste hoofdstuk) bepaalde dat: 'Geene Daad (.) Misdaad (kan) zyn, ten zy dezelve
toerekenbaar is'. Ontoerekenbaar waren 'jonge boosdoeners, aan welke nog geen eigen-
Iyke Misdaad kan worden toegerekend' en 'Onzinnigen' (resp. art. 30 en 32 Eerste
boek, derde hoofdstuk). Voor deze categorie jonge boosdoeners waren de Tuchtigings-
straffen bedoeld (de volgens art. 30 met tot 'eigenlyke' Straffen moesten worden gere-
kend). In art. 31 worden de volgende tuchtigingsstraffen genoemd:

I. 'Het doen opsluiten voor eenigen tyd, en het spyzigen (des noods) met enkel Water en Brood.
II. Het kastyden binnen 's Kamers, op zoodanigewyze, als met de jaren van den Schuldigen, en de betaam-

lykheid meest overeenkomt'.

Ten aanzien van 'Onzinnigen' kan de rechter elke voorziening 'in het werkstellen'
die hem goeddunkt (art. 32).

3.10.2 Het crimineel wetboek voor het Koningrijk Holland (1809)

In 1809 was eindelijk een praktisch bruikbaar wetboek van strafrecht gereed. Dit crimi-
neel wetboek voor het Koningrijk Holland was op een geheel andere leest geschoeid
dan het ontwerp voor een 'lyfstraffelijk wetboek' uit 1804. Daar waar het laatste ge-
noemde wetboek vooral bestaat uit een opsomming van beginselen, bevat het crimineel
wetboek vooraI 'voorschriften' aan de rechter. Van de beveiligingsdoelstellingdie in
het ontwerp centraal stond is in het crimineel wetboek nauwelijks nog een spoor te
vinden. Ook had de rechter een veel grotere straftoemetingsvrijheid. Op de misdaden
waren maximum straffen gesteld die de rechter bij aanwezigheid van 'verzachtende
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omstandigheden' mocht verlichten. In dat geval, zo wordt in art. 58 gesteld, zullen
de reehters, 'in plaats van de gestelde straf, zoodanige mindere mogen kiezen, als met
den aard der gepleegde misdaad of overtreding en derzelver omstandigheden meest
overeenkomt'. Art. 61 voegt daar nog aan toe dat 'Voor roo verre bij dit wetboek
aan de regters eenige ruimte in het kiezen of bepalen der straf is overgelaten, zullen
dezelve, behalve den aard en de omstandigheden der gepleegde misdaad of overtreding,
ook den ouderdom, de kunne, de ligchamelijke gesteldheid en den uiterlijken stand
van den beschuldigden in acht nemen, en hunne keuze en bepaling daarnaar inrigten' .
Gezien deze voor die tijd grote straftoemetingsvrijheid voor de reehter is het opvallend
dat nergens in het wetboek wordtaangegeven welk criterium bij de straftoemeting moet
worden gehanteerd. In het ontwerp van een Iyfstraffelijk wetboek, dat de reehter geen
enkele straftoemetingsvrijheid toekende, bestond daarover geen twijfel: de straf mocht
niet zwaarder zijn dan voor de beveiliging van de maatschappij noodzakelijk is. Het
lijkt erop dat de wetgever van 1809 de reehter ruimte heeft willen laten in dit opzicht
naar zijn eigen inzichten te werk te gaan;"
Het Crimineel wetboek voor het koninkrijk Holland kent sleehts straffen, die kunnen
worden opgelegd aan toerekenbaren. Niet toerekenbaar zijn kinderen ben eden de 12
jaar(art. 21) en geheel zinnelozen (art. 22). Voor beide categorieen geldtdatzij moeten
worden vrijgesproken. Daarnaast bestaat een categorie van personen waaraan de misdaad
'minder wordt toegerekend'. Hieronder vallen kinderen in de leeftijdscategrie tussen
de 12 en 15 jaar en personen die lijden aan 'wisselende zinneloosheid of ligchaams-
kwalen welke op de zielsvermogens merkelijken invloed hebben' dan wellieden die
zich kenmerken door 'zeer groote onnoozelheid en eenvoudigheid' (art. 22, tweede
lid). Voor kinderen in de leeftijdscategorie tussen de 12 en 15 jaar is art. 48 geschreven.
Dat luidt:

'Buiten de eigenlijke straffen, zullen jonge boosdoeners van twaalf tot vijtien jaren oud, tot afschrik van
anderenen hunne eigen verbetering ;op bevel der regters, zondervorrn vanvonnis, kunnengetuchtigdworden
door opsluiting voor eenigen tijd, niet langer dan twee maanden, of met kinderlijke straffen'.

Ten aanzien van de overige verminderd toerekenbaren heeft de reehter de bevoegdheid
'in elk bij zonder geval, eene ligtere straf' op te leggen dan wei over te gaan tot' geheele
vrijspraak' (art. 22, tweede lid, slot).
Het wetboek voor het koningkrijkHolland was geen lang leven beschoren. Injanuari
1811 werd het koninkrijk bij het Franse Keizerrijk ingelijfd, waardoor het wetboek
werd vervangen door de code penal 1810.

,. Zie ook Van Binsbergen, Algemeen karakier van her Crimineel Wetboek voor het Koningkrijk Holland,
diss. Utrecht 1949.
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3.11 De code penal

De inlijving van ons land bij Frankrijk in 1811 had onder andere tot gevolg dat de
strafrechtspleging voortaan zou geschieden op basis van de code penal. De code penal
kende een zeer uitgebreid sanctiestelsel. Het sanctiestelsel kende dezelfde driedeling
als de strafbare feiten. Zo werd onderscheid gemaakt tussen straffen op misdaad, straffen
op wanbedrijf en politie-straffen.

De straffen op misdaad waren:
1. De dood (onthoofding; bij vadermoord met handafkapping).
2. Altijddurende dwangarbeid.
3. Tijdelijke dwangarbeid.
4. Wegvoering naar een oord van ballingschap.
5. Tuchthuis.
6. Brandmerken.
7. Algemene verbeurdverklaring van goederen.
8. Kaak.
9. Uitbanning.
10. Ontzetting uit burgerschapsrechten.

De straffen op wanbedrijfwaren:
11. Gevangenzetting in een verbeterhuis.
12. Opschorting van burgerschapsrechten.
13. Geldboete.
14. Stellen onder bijzonder toezicht van hooge policie.
15. Bijzondere verbeurdverklaring.

De politie-straffen waren:
16. Gevangenisstraf.
17. Geldboete.
18. Verbeurdverklaring van zekere aangehoudene goederen.

In 1813 werd Napeleon militair verslagen waardoor de facto een eind kwam aan de
inlijving van Nederland bij Frankrijk. In het aldus ontstane bestuurlijke vacuum werd
voorzien met de 'prociamatie van den 21 sten November 1813, houdende kennisgeving
der daarstelling van een Algemeen bestuur der Vereenigde Nederlanden. Met deze
prociamatie ciaimde 'het algemeen bestuur der Vereenigde Nederlanden' 'in naam van
zijne hoogheid den Heere Prinse van Oranje' de soevereiniteit over ODS land. Op 1
december van dat jaar besloot dat aIgemeen bestuur 'in overweging nemende, dat het
van het uiterste belang is, dat de Administratie van de Justitie, alomme binnen deze
Vereenigde Nederlanden, op eenen eenparigen en geregelden voet geschiede, en dat
de tegenstrijdigheden, welke daaromtrent nog plaats hebben, ten spoedigste worden
weggenomen' o.a. 'aile de voomoemde Justitiele Autoriteiten te gelasten, om, bij
provisie en tot daaromtrent nadere bepaIingen zullen zijn gemaakt, voort te gaan, regt
te spreken, overeenkomstig de thans in vigeur zijnde wetten, en met in achtneming
der vormen daarbij voorgeschreven, onverminderd zoodanige modificatien als door
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Ons, bij vervolg van tijd, zuUen worden vastgesteld". Voor het strafrecht werden
die 'modificatien' al op 11 december 1813 vastgesteld. De Franse code penal zal 'bij
provisie, en totdaaromtrent nader zal zijn voorzien, kracht van Wet blijven behouden'
zij het met een aan de nationale eigenaardigheden aangepast sanctiestelsel. Aan de
vervanging van de guillotine door de strop voor mannen en de worgpaal voor vrouwen,
en de vervanging van de dwangarbeid door de straf van geeseling dankt dit besluit
zijn bijnaam; het is de geschiedenis ingegaan als het geesel- en worgbesluit. Hieronder
zal ik meer in detail ingaan op het sanctiestelsel van de code penal en de veranderingen
daarin aangebracht door het gesel- en worgbesluit.

Na het besluit van II december 1813 gold het volgende sanctiestelsel:
1. Doodstraffen (strop, worging of zwaard; handafkapping afgeschaft).
2. De altijd durende dwangarbeid wordt afgeschaft en vervangen door:

a. Geeseling met strop om den hals aan de galg vastgemaakt.
b. brandrnerk en een confinement van niet langer dan 20 jaar.

3. De tijdelijke dwangarbeid wordt afgeschaft en vervangen door:
a. Geeseling.
b. Te pronkstelling ,
c. Eerloos verklaring met confinement van niet langer dan 15 jaar.

4. Wegvoering naar een oord van ballingschap (als c.p. 1811).
5. Tuchthuis (als c.p. 18(1).
6. Brandmerken (als c.p. 18(1).
7. De algemene verbeurdverklaring van goederen wordt afgeschaft.
8. De kaak wordt afgeschaft en vervangen door geeseling of te pronkstelling of eerloosverklaring ,
9. Uitbanning (a1s c.p. 1811).
10. De ontzetting uit burgerschapsrechtenwordt afgeschaft en vervangen door eerloosverklaring ,
11. Gevangenzetting in een verbeterhuis (als c.p. 1811).
12. Opschorting van burgerschapsrechten(als c.p. 1811).
13. Geldboete (als c.p. 18(1).
14. Het stellen onder bijzonder toezicht van hooge policie wordt afgeschaft.
15. Bijzondere verbeurdverklaring (als c.p. 1811).
16. Gevangenisstraf(als c.p. 1811).
17. Geldboete (als c.p. 1811).
18. Verbeurdverklaring van zekere aangehoudene goederen (als c.p. 1811).

Voor rowel de code penal 1810 als voor de code penal 1813 gold bovendien dat:
1. Kinderen beneden de 16 jaren die gehandeld hebben zonder oordeel des onderscheids
worden vrijgesproken. Zij zuUen aan de ouders worden teruggegeven of in een verbeter-
huis worden opgevoed en vastgezet. Voor kinderen beneden 16 jaren, die gehandeld
hebben met het oordeel des onderscheids worden de straffen verlicht.
2. Bij welbewezene krankzinnigheid is het gepleegde misdrijf niet toerekenbaar. De
beschuldigde wordt in die gevallen ontslagen van rechtsvervolging. De strafwet zwijgt
over hun verdere behandeling. Hierin voorziet evenwel art. 487 BW en de Wet van
29 mei 1841, S. 20.

40 Staatsblad 1813, no. 3.
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3.U Conclusie

In hoofdstuk 2 is geschetst hoe in de wetgeving en vooral in de literatuur in de loop
van de 18de eeuw een onderscheid tussen straf en 'Sicherungsmassregel' is ontwikkeld.
Daarbij moesten we evenwel constateren dat deze veiligheidsmaatregelen in de rechts-
praktijk een ondergeschikte rol speelden. Het onderscheid was vooral in theoretisch
opzicht van belang. Ik zal mijn bevindingen daaromtrent recapituleren. De klassieke
strafrechtstheorie bleek te zijn ingebed in de staatstheorie van het sociale contract.
De fictie dat de burgers de staat bij contract in het leven hebben geroepen, en daarmee
de strafmacht van de soeverein hebben erkend, vormt de uiteindelijke rechtvaardiging
van de straf. Omgekeerd nam de de soeverein de verplichting op zich om de veiligheid
van de burgers te garanderen. Daartoe zou hij wetten moeten uitvaardigen die middels
straf zouden moeten worden afgedwongen. De doelstelling van de straf is daarmee
gegeven: de straf dient ter beveiliging van de rechtsorde.
Op basis van de leer van het sociale contract werd een juridisch stelsel uitgewerkt dat
te gelijkertijd efficient moest zijn (d. w. z. in staat om de beveiliging van de rechtsorde
daadwerkelijk te verzekeren) en bovendien garanties inhield tegen een willekeurige
bestraffing van de burger. De wet speelde in dat stelsel een overkoepelende rol. Het
bestaan van duidelijke geformuleerde strafbaarstellingen met daaraan gekoppelde vaste
sanctieposities zou de burgers afhouden van het plegen van delicten. Tegelijkertijd
sluit dit stelsel arbitaire bestraffing uit, doordat de voorwaarden voor bestraffing in
de wet zijn vastgelegd.
Toch was het vertrouwen in het ontworpen stelsel beperkt. Met name de idee dat het
bestaan van wettelijke strafbaarstellingen voldoende zou zijn om een ieder van het plegen
van strafbare gedragingen afte houden, werd met de nodige scepsis bezien. Maatschap-
pelijk marginalen zouden zich weinig aan de wet ge!egen laten liggen. Vandaar dat
werd gezocht naar additionele middelen om de gewenste maatschappelijke beveiliging
te verzekeren. Hiertoe werd naast de straf de veiligheidsmaatregel geintroduceerd.
Deze maatregel zou net als de straf een wettelijke basis moeten hebben, maar bij de
toepassing daarvan zou men niet worden gehinderd door de klassieke rechtsbeginselen
die de oplegging van straf normeren. Dit werd gerechtvaardigd met de stelling dat
niet aile mensen binnen de staat geacht konden worden participant bij het sociale contract
te zijn. Met name de leden van maatschappelijke randgroepen werden geacht buiten
de maatschappij te staan. Hierdoor vervielen al hun, bij het sociale contract in het
levengeroepen, burgerschapsrechten. Hun rechtspositie werd gelijkgesteld aan die van
de buitenlandse vijanden van de staat. Dat betekende dat de soeverein het recht en
de plicht had de eigenlijke staatsburgers met aile mogelijke middelen tegen hen in be-
scherming te nemen.
Tijdens de Franse Revolutie werd de klassieke strafrechtstheorie voor het eerst in zijn
volle omvang in de praktijk gebracht. Dat resulteerde in de code penal van 1791. In
dit in alle opzichten verlichte wetboek waren geen maatregelen opgenomen. Dergelijk
uitzonderingsrecht voor marginale groepen zou ook niet hebben gepast bij het gelijk-
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heids- en broederschapsideaal van de codificatoren. Kort nadat de nieuwe code penal
was ingevoerd ontstond evenwel een nieuwe groep marginalen. Het betrof echter niet
de onderste maatschappelijke lagen, maar juist de bovenste: de adel en de geestelijkheid.
Deze volksvijanden werden niet langer geacht deel uit te maken van de revolutionaire
maatschappij. Hun uitsluiting kreeg zelfs een formele basis. Zij werden bij decreet
buiten de wet (hors de la loi) gesteld. Met deze uitsluiting verviel hun aanspraak op
respect voor hun onvervreemdbare burgerschapsrechten (declaration). Hun eigendom
werd bij wijze van beveiligingsmaatregel geconfisceerd en zij zelf werden eveneens
bij wijze van een beveiligingsmaatregel geexecuteerd. In theoretisch opzicht werd deze
praktijk gerechtvaardigd door een beroep op het sociaal contract dat ten aanzien van
deze groepen zou zijn ontbonden. Hierdoor zouden de machthebbers niet langer verplicht
zijn de uit dat contract voortvloeiende rechten te respecteren (zie hieromtrent de in
par. 3.6. weergegeven inzichten van Fichte).
Toen de maatschappij onder Napoleon in rustiger vaarwater terecht was gekomen kreeg
de maatregel een nieuwe plaats in het juridisch stelsel. De politiemaatregel 'Renvoi
sous la surveillance de la haute police d' etat' was bedoeld ter voorkoming van recidive.
Daartoe werden ex -veroordeelden na afloop van hun straftijd onder toezicht geplaatst.
Voorts werden zij verplicht tot borgstelling etc. Ben dergelijke maatregel staat nogal
ver af van de op fysieke eliminatie gerichte beveiligingsmaatregelen uit de tijd van
de terreur. Toch bestaat er een duidelijke overeenkomst in de manier waarop beide
soorten van maatregelen worden gerechtvaardigd. In beide gevallen berust die rechtvaar-
diging namelijk op de stelling dat de betrokkene zijn normale burgerschapsrechten
heeft verspeeld. Tijdens de terreur werd betoogd dat leden van de geestelijkheid en
adel buiten de maatschappij stonden, zodat zij niet langer rechten konden ontienen
aan het sociale contract. Ten aanzien van de surveillance wordt uitdrukkelijk gesteld
dat de veroordeelde door zijn delict zijn grondrechten heeft verbeurd. Na afloop van
zijn straf krijgt hij deze niet ten volle terug. De beperkingen op zijn vrijheid die de
surveillance met zich meebrengt moeten in het kader van deze beknotting van zijn
grondrechten worden bezien.

In par. 3.8. heb ik de visie van Foque en 't Hart op de napoleontische codificatie
weergegeven. De auteurs maken aannemelijk dat de codificatoren zich enerzijds opnieuw
lieten inspireren door de liberale bervormings-filosofie terwijl zij anderzijds de inmiddels
uitgekristaliseerde maatschappelijke verhoudingen als vanzelfsprekend beschouwden.
Zij zagen de maatschappij als een 'natuurlijk' gegeven, als een rationeel systeem en
de burger primair als een onderdeel van dat systeem. Dit maatschappijbeeld contrasteert
met dat van de hervormingsfilosofen die juist veel op het spel hadden gezet voor de
realisatie van individuele vrijheid voor de handelende burger en die de maatschappelijke
ordening vooral als een voorwaarde daartoe beschouwden. Volgens de auteurs kenmerkt
de napoleontische wetgeving zich dan ook door een dubbelzinnig karakter. De analyse
van Foque en 't Hart is bruikbaar om het sanctiestelsel van de code penal (1810) en
de plaats van de politiemaatregel daarin te verkJaren. Volgens Treilhard is de rechtsbe-
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scherming niet opgeofferd aan een instrumentele visie op het recht, Dat neemt niet
weg dat in de code penal sterk de nadruk wordt gelegd op een efficiente beveiliging
van de maatschappij. De codi ficatoren hadden zich ten doel gesteld een zodanig sanctie-
stelsel te ontwerpen waarvan de grootst mogelijke preventieve werking zou uitgaan.
In de praktijk hield dit in dat de afschrikwekkende werking van het strafrecht moest
worden vergroot en dat recidive zou veel mogelijk moest worden uitgebannen. Dat
eerste gebeurde door een grootscheepse uitbreiding van het aantal delicten waarop de
doodstraf stond en het herinvoeren van straffen die door de Constituante wegens hun
inhumane karakter waren afgeschaft (brandmerken en levenslange dwangarbeid). De
recidive werd bestreden door een stelsel van automatische strafverzwaring bij een tweede
veroordeling en door de invoering van een stelsel van politiemaatregelen (mesures
de police).

Ben opvallend kenmerk van het sanctiepakket dat de Franse codificatoren na 1800
creeerden is, dat niet langer uitsluitend werd vertrouwd op de afschrikwekkende werking
van de straf. Zo moet de herinvoering van het brandmerk (bij de wet van 23 Floreal
an X) niet in de eerste plaats worden gezien als een poging om potentiele delinquenten
af te schrikken, maar aIs een middel om ex-veroordeelden te kunnen identificeren (zie
par. 3.8.). Doordat ex-veroordeelden aan een onuitwisbaar brandmerk waren te herken-
nen, kon er toezicht op hen worden uitgeoefend, waardoor recidivekansen zouden
worden beperkt. Ook de politiemaatregel van het 'renvoi sous la surveillance de la
haute police' is gericht op het voorkomen van recidive door toezicht. Foucault heeft
in zijn 'surveiller et punir' dergelijke vonnen van toezicht in verband gebracht met
de opkomst van een nieuwe vonn van machtsuitoefening na 1800, gebaseerd op de
idee van discipline. Deze vonn van machtuitoefening berust op een drietaI mechanismen:
hierarchische observatie, normaliserende bestraffing en onderzoek. De renvoi sous
la surveillance de la haute police' is een prototypisch voorbeeld van de hierarchische
observatie. De ex-veroordeelde wordt na afloop van zijn straftijd onder toezicht (surveil-
lance) geplaatst. Dit toezicht wordt bij voorkeur niet uitgeoefend door de overheid
maar door particulieren (i.c. de borgsteller en de gelaedeerde). Deze worden gemobili-
seerd door er voor te zorgen dat zij een direct financieel belang hebben bij het gedrag
van de ex-gedetineerde. Wat van dit toezicht werd verwacht is treffend onder woorden
gebracht door Treilhard: 'Dans un petit Etat, tout Ie monde est surveille, parce qu'on
est pour ainsi dire reuni sur un meme point, et que personne ne peut se soustraire a
l'oeil vigilant de ses concitoyens; dans un Empire immense, il est necessaire qu'une
institutionsage et active remplace cette surveillance respective qui ne peut pas y exister;
il faut que les hommes pervers ne soient jamais perdus de vue'. 41 Recidive wordt
voorkomen door de ex -veroordeelde voortdurend het gevoel te geven dat hij in de gaten

.. Expose de motifs, du Livre ler du Code Penal.fait par le comte Treilhard, conseiller d'Etat et orateur
du gouvernement, dans Ia seance du Corps Legislatif du l er fevrier 1810, no. 6, opgenomenin Locre
1837.
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wordt gebouden. Exteme controle slaat dan om in interne (zelf-)controle. De ex-veroor-
deelde wordt, zoals Foucault bet uitdrukt, 'gedisciplineerd'. Brute repressie door af-
schrikwekkende scbavotstraffen wordt door deze 'tecbniek' uiteindelijk overbodig.

In boofdstuk 4 zal ik bescbrijven boe naar mate de staat meer en meer als een van-
zelfsprekende 'natuurlijke' samenlevingsvorm wordt ervaren en de overbeid zich bij
baar macbtuitoefening gaat bedienen van steeds subtielere tecbnieken, ook bet denken
over bet strafrecbt verandert. De overbeid wordt bij baar streven naar 'Law and order'
steeds minder afhankelijk van de strafrechtspleging. De in de 18de eeuwse strafrechts-
theorieen dominante beveiligingsdoelstellingverliest daardoor aan betekenis. Hiermee
wordt in de loop van de 19de eeuw de weg vrijgemaakt voor een gebeel nieuwe benade-
ring van het strafrecbt, waarin de vergeldingsleer een cruciale rol speelt.
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Hoofdtuk 4

De neo-klassieke strafrechtstheorie en de
politiemaatregei

'L'erreur du XVlIlieme siecle est de regarder fa question morale comme une question politique ',
Brunetiere.

4.1 InIeiding

In par. 3.11. is terloops vermeld dat de 'renvoi sous la surveillance de la haute
police d'etat' (in de officiele nederlandstalige editie van de code penal aangeduid
als: 'Het stellen onder bijzonder toezicht van de hooge policie') bij het gesel- en
worgbesluit van 11 december 1813 uit de Nederlandse code penal was geschrapt.
Als gevolg daarvan kende het Nederlandse strafrecht na 1813 nog slechts straf-
fen. Pas halverwege de 19de eeuw beleeft de maatregel, in de figuur van de
'politiemaatregel', zijn rentre in het Nederlandse strafrecht. De politiemaatregel
heeft echter een geheel andere achtergrond dan de in hoofdstuk 3 beschreven
veiligheidsmaatregel van Franse oorsprong. Ik za1 daar kort iets over zeggen. De
overheid begint zich vanaf de Franse tijd intensiever dan voorheen met het
maatschappelijk leven te bemoeien. Op tal van terreinen die voorheen tot het
domein van de burger werden gerekend, zoals ruimtelijke ordening, openbare
orde en arbeidsverhoudingen, worden voorschriften uitgevaardigd. Deze voor-
schriften werden aanvankelijk langs strafrechtelijke weg afgedwongen, maar
vanaf het midden van de 19de eeuw werd omgezien naar effecievere handha-
vingsmechanismen. Deze werden gevonden in de 'politiebevoegdheden'. Dit zijn
zelfstandige bevoegdheden van het bestuur (destijds aangeduid met de term:
'politic") om de feitelijke nakoming van haar verordeningen desnoods tegen de
wil van de betrokken burger(s) te rea1iseren. Hieruit ontwikkelde zich de 'politie-
maatregel' waarmee de bevoegdheid van (lagere) overheid werd aangeduid om,
zonder tussenkomst van de (strat)rechter, de naleving van administratieve voor-
schriften kracht bij te zetten. Deze 'politiemaatregel' krijgt gaandeweg strafrech-
telijke betekenis doordat ook de strafrechter een aantal van dergelijke bestuurlijke
bevoegdheden krijgt toebedeeld. Aan het slot van dit hoofdstuk zal blijken dat de
commissie de Wal, die het wetboek van 1886 voorbereidde, de grootst mogelijke
moeite had met de verhouding tussen deze 'politiemaatregelen' en de eigenlijke
'straffen' .
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De introductie van de politiemaatregel kan niet los worden gezien van de op-
komst van de neo-klassieke strafrechtstheorie. Hierin staat de schuld-vergelding
centraal en wordt ook overigens sterk de nadruk: gelegd op het ethisch gel aden
karakter van het strafrecht. A1s gevolg hiervan wordt strafwaardig gedrag steeds
meer geidentificeerd met moreel verwerpelijk handelen. Tegen deze achtergrond
ligt het minder voor de hand om ethisch-neutrale (administatieve) voorschriften
langs strafrechtelijke weg af te dwingen. Daardoor ontstaat ruimte voor wat we
tegenwoordig zouden aanduiden als een 'administratiefrechtelijk handhavingsme-
chanisme'. Daartoe behoort ook de 'politiemaatregel' die immers is bedoeld om
regelgeving met een niet moreel verwerpelijk karakter kracht bij te zetten. De
verhouding tussen straf- en administratiefrecht wordt tegen bet einde van de bier
beschreven peri ode steevast zo beschreven dat bet strafrecht een ultimum remedi-
um zou moeten zijn, gereserveerd voor de gevallen waarin andere handhavings-
mechanismen onvoldoende soelaas bieden.
Ret probleem is alleen dat de juridische praktijk vaak weerbarstiger is dan de
leer. Dat blijkt onder andere doordat strafrechtelijke overtredingen, waarvan niet
gezegd kan worden dat zij een ethisch laakbaar handelen inhouden, onderdeel
blijven van bet strafrechtelijk systeem. Daardoor kwam in de rechtspraktijk van
de bovenomschreven ideaal-typische taakverdeling tussen het administratief en het
strafrecht weinig terecht. In de loop van de twintigste eeuw wordt dat probleem
nog nijpender doordat het administratiefrechtelijk en het strafrechtelijk handha-
vingsmechanisme vaak zonder reflectie op hun onderlinge verhouding naast
elkaar wordt ingezet. A1s een gevolg hiervan schiet de reeds genoemde ideaal-
typische taakverdeling tussen het administratief- en het strafrecht te kort als
model ter verklaring van het onderscheid tussen de in de onderscheiden rechtsge-
bieden ontwikkelde sancties (respectievelijk de 'politiemaatregel' en de 'straf).
Daarmee zijn we aanbeland bij de wortels van het in dit onderzoek te bespreken
probleem van het dualisme tussen straf en maatregel. Met het gevaar vooruit te
lopen op de structuur van dit boek wi! ik nog het volgende opmerken. De ontwik-
keling van het onderscheid tussen straf en politiemaatregel in de periode van
pakweg tussen 1850 en 1886 is daarom van zo groot belang voor een goed begrip
van het huidige dualistische sanctiestel omdat in hoofdstuk 6 zal blijken dat het
onderscheid tussen straf en politiemaatregel na 1886 wordt gebruikt als een
wetssystematisch sjabloon waarin de fundamenteel tegengestelde strafrechtstheore-
tische inzichten van de neo-klassieke en de moderne richting in het strafrecht
naast elkaar een plaats krijgen. De basis van dat dualisme wordt met andere
woorden gelegd in de in dit hoofdstuk te bespreken periode.
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4.2 Het neo-klassiekestrafrecht

Clara Wichmann heeft in een aan Brunetiere toegeschreven citaat de 19de eeuwse
opvatting over de 18de eeuwse klassieke strafrechtstheorie op treffende wijze
getypeerd. Het citaat luidt: 'L'erreur du Xvlflieme siecle est de regarder la
question morale comme une question politique".' De kern van het verwijt dat
veel van de 19de eeuwse penalisten hun 18de eeuwse voorgangers maakten was
inderdaad dat zij de strafrechtstheorie hadden vervreemd van de moraal. De straf
werd in de klassieke strafrechtstheorie beschouwd als een middel ter beveiliging
van de maatschappij. De rechtvaardiging en het doel van de straf werden tegen
deze achtergrond bezien. De straftoemeting werd er zelfs geheel door beheerst.
.Deze beschouwingswijze zou vol gens 19de eeuwse critici de gerechtigheid als de
eigenlijke grondslag van de straf hebben miskend. Volgens deze critici is de straf
geen 'klinisch' middel tot het bewerkstelligen van een of andere staatsdoelstelling
maar een do in zichzelf. De Duitse filosoof Hegel is de bekendste vertolker van
dit standpunt. In par. 4.4. zal op zijn bezwaren worden ingaan. Bovendien werd
vooral in Duitsland betoogd dat de klassieke strafrechtstheorie de band met het
'Volkseigene' in het strafrecht had doorgesneden. Ik zal deze kritiek toelichten.
De verlichte strafrechtshervormers legden het sociaal-contract aan het uitgangs-
punt van hun beschouwingen. Alle bestaande rechtsinsteIlingen die zich niet goed
lieten rijmen met het maatschappelijke verdrag werden door hen als strijdig met
de natuurlijke rechtsorde afgekeurd. Daarmee viel het doek voor het oud-vader-
lands recht met alle daaraan klevende tradities, het gebruik om de 'Gewoonte' als
bron van recht te beschouwen daarbij inbegrepen. In Duitsland verwoordde met
name de 'Historische School' van von Savigny het sentiment van hen die terug
verlangden naar de oude toestand van het grotendeels ongecodificeerde strafrecht.
Bij een nauwkeurige bestudering van de 19de eeuwse strafrechtstheorieen zou
blijken dat er nog veel meer en andersoortige reakties op het klassieke strafrecht
te vinden zijn. Al deze stromingen zijn echter gedoemd een voetnoot in de ge-
schiedenis van de strafrechtstheorie te blijven, want de klassieke strafrechts-theo-
rie overleefde voorlopig alle kritiek. Zij bleef de basis voor alle nieuwe straf-
rechtscodificaties tot aan de 80er jaren van de 19de eeuw. Wei onderging de
klassieke strafrechtstheorie een grondige metamorfose. Zij we d los gemaakt van
de leer van het sociale contract en door de leer van Rossi verzoend met de
moraliteit. Vandaar dat hier het begrip neo-klqssieke strafrechtstheorie, ter
onderscheiding van de 18de eeuwse klassleKe s ra rechtstheorie, zal worden
gehanteerd. Natuurlijk verliep de overgang van de klassieke naar de neo-klassieke
strafreclitstheorie geleidelijk. Bovendien kunnen we pas na 1840 van een werke-
lijk neo-klassieke strafrechtstheorie spreken. Voordien speelde de schuldvergel-
ding, een essentieel kenmerk van deze theorie, nog geen rol van betekenis, De

Wichmann, 1912, p. 69 en 70.
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19de eeuw begon in strafrechtstheoretisch opzicht dan ook gewoon waar de 18de
eeuw was opgehouden. Er is echter een groot verschil. Door de Napoleontische
wetgeving is het recht, opgevat als een gecodificeerde en systematische eenheid,
niet meer weg te denken. Daardoor richten beoefenaren van het strafrecht zich in
de 19de eeuw meer dan hun 18de eeuwse voorgangers op het vervolmaken van
het positieve recht en minder op de abstract-filosofische legitimatie van het straf-
recht. Dat sluit aan op de in hoofdstuk 3 gememoreerde inzichten van Foque en
't Hart die benadrukken dat het strafrecht na de totstandkoming van de burgerlij-
ke maatschappij 'vanzelfsprekend' is geworden.
Ik z.al hieronder de omvorming van de klassieke tot de neo-klassieke strafrechts-
theorie schetsen aan de hand van enkele auteurs die in dat proces een doorslagge-
vende rol hebben gespeeld.

4.3 P.J.A. Feuerbach

Feuerbach's 'Lehrbuch des gemeinen in Deutschland giiltigen Peinlichen Rechts'
(1801) omvat een nauwgezette analyse van de stand van de strafrechtswetenschap
in Duitsland rond 1800. Het boek is sterk dogmatisch van opzet in die zin dat
Feuerbach zich toelegt op het maken van begripsonderscheidingen. Zo opent hij
zijn leerboek met een afbakening van het strafrecht ten opzichte van het civiele-
en het staatsrecht.i Hiermee geeft hij op de drempel van de 19de eeuw de aanzet
tot de diversificatie van rechtsgebieden die in de loop van de volgende zeventig
jaar zijn beslag zou krijgen. Daama voigt een opsomming van de hulpweten-
schappen van het strafrecht. Hiertoe rekent Feuerbach:

J. De filosofie, die hij onderverdeelt in:
a. De psychologie;
b. De praktische filosofie;
c. De crirninele-politiek.

Il. De historische wetenschap, onderverdeeld in:
a. De staatsgeschiedenis;
b. De wetsgeschiedenis;
c. De kennis van strafwetten in vreemde staten.

ID. De medische wetenschap (' Arzneygelahrheit'), in het bijzonder de forensische tak hiervan.
rv. De taalwetenschap.

'Das Criminalrecht (Strafrechtswissenschaft, peinliches Recht) ist die Wissenschaft der Rechte des
Staats, welche durcb Strafgesetz« gegen Unterthanen als Uebertreter derselben begriindet sind. Es
ist daher ein Theil des offentlichen Rechts und unterscheidet sich von dem Civilrecht, in so ferne
dieses Rechte der Privatpersonen lehrt, und von dem Staatsrechte, als einem ibm coordinirten
Theile des offentlichen Rechts, in so ferne dieses die durch die Verfassung des Staats begriindeten
Rechte darstellt'. P.J.A. Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland giiltigen Peinlichen
Rechts , Dritte verbesserte Auflage, Giessen 1805.
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Bij de vormgeving van het positieve strafrecht moet volgens Feuerbach rekening
worden gehouden met de uitkomsten van deze hulpwetenschappen. Deze benade-
ring van het strafrecht wijkt sterk af van die in de voorliggende periode waar de
nadruk vooral lag op de rechtvaardiging van het strafrecht waardoor er een
natuurlijke verbintenis bestond met wat Feuerbach omschrijft als het constitutio-
nele staatsrecht. Feuerbach daarentegen besteedt weinig aandacht aan de rechtspo-
litieke legitimatie van de straf. Hij richt zijn inspanningen vooral op het ontwik-
kelen van een doeltreffend strafrecht. In feite wordt bij Feuerbach de straf vooral
met crimineel-politieke argumenten gerechtvaardigd. Zijn leer van de psycholo-
gische dwang moet in dat licht worden bezien. Aan de rechtspolitieke legitimatie
van het strafrecht wijdt hij slechts enkele regels:

'Die Vereinigung des Willens und der Krafte Einzelner zur Guarantie der wechselseitigen Freyheit
Aller, begriindet die burgerliche Gesellschaft. Eine durch Unterwerfung unter einen gemeinschaftlich-
en Willen und durch einen Verfassung organisirte btirgerliche Gesellschaft; ist ein Staat. Sein Zweck
ist die Errichtung des rechtlichen Zustandes, d.h. das Zusammenbestehen der Menschen nach dem
Gesetze des Rechts' .'

Dit is 'LO ongeveer de meest bondige omscbrijving van het 18de eeuwse sociaal-
contracts denken die mogelijk is. Ret gaat Feuerbach dan ook niet om de rechts-
politieke legitimatie van de straf, maar om het opbouwen van een in de nieuwe
burgerlijke maatschappij bruikbaar strafrecht. Ret strafrecht 'LOU zo in elkaar
moeten steken dat, 'im Staate gar keine Rechtsverletzungen geschehen'. De Staat
is aldus Feuerbach 'berechtigt und verbunden, Anstalten zu treffen, wodurch
Rechtsverletzungen iiberhaupt unmoglich gemacht werden'. 4 Deze naar huidige
maatstaven wat overspannen verwachting van de doeltreffendheid van het straf-
recht komt bij Feuerbach voort uit diens geloof in de mogelijkheden van de
psychologie. De staat moet middels het strafrecht psychische dwang uitoefenen op
de justitiabelen. Deze psychische dwang werkt langs twee wegen. In de eerste
plaats preventief doordat justitiabelen weten dat hun veiligheidheid wordt gewaar-
borgd door de staat en doordat potentiele wetsovertreders weten dat er onaf-
wendbaar straf voIgt op een 'rechtsverletzung'. In de tweede plaats werkt de
psychologische dwang van het strafrecht pacificerend omdat het slachtoffer van
een delict weet dat de staat de dader ter verantwoording za1 roepen.
De afschrikking van potentiele daders door de psychologische dwang van het
strafrecht is voor Feuerbach de belangrijkste doelstelling van het strafrecht. Deze
dwang werkt aldus:

'Alle Uebertretungen haben ihren psychologischen Entstehungsgrund in der Sinnlichkeit, in in wiesem
das Begehrungsvermogen des Menschen durch die Lust an oder aus der Handlung zur Begehung der-
selben angetrieben wird. Dieser sinnliche Antrieb wird dadurch aufgehoben, dass jeder weiss, auf

Feuerbach, 1805, par. 8.
Feuerbach, 1805, par. 9.
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seine That werde unausbleibLich ein Uebel folgen, welches grosser ist, als die Unlust, die aus dem
nichtbefiedigten Antrieb zur That entspringt', j

Deze leer van de psychologische dwang is in zekere zin een uitdieping van de
balanceergedachte van Hobbes. Voor Hobbes is de mens in de eerste plaats een
homo economicus, een wezen dat er naar streeft om zijn (materiele) behoeften zo
optimaaI mogelijk te bevredigen. Hobbes strafrechtstheorie is er (mede) op
gericht dat individuaIistische streven zo veel mogelijk te exploiteren. Bij Feuer-
bach ligt de vrijheid van de mens om uit mogelijke gedragsaltematieven te kiezen
aan de basis van zijn beschouwingen. Deze keuzevrijheid kan zijns inziens
worden gemanipuleerd door het strafrecht, en wel zo dat de justitiabele er voor
zal kiezen zijn handelen zo in te richten dat hij de wet niet overtreedt. Daartoe
moet het strafrechtelijke systeem zo zijn opgebouwd dat een ieder weet dat op
een wetsovertreding onafwendbaar een leedtoevoeging voigt die groter is dan de
onlust die voortkomt uit het achterwege laten van de litigieuze handeling. De
justitiabele moet zich een voorstelling kunnen maken van het leed dat hem boven
het hoofd hangt indien hij de wet overtreedt. Daartoe is het noodzakelijk dat in
de wet ondubbelzinnige delictsomschrijving zijn opgenomen met daaraan gekop-
peld vaste, naar vorm en inhoud bepaalde straffen. Feuerbach definieert de straf
aldus: 'Jede rechtliche Strafe im Staat ist die rechtliche Foige eines, durch die
Nothwendigkeit der Erhaltung ausserer Rechte begriindeten, und einem sinnIichen
Uebel bedrohenden, Gesetzes'. 6 Hieruit leidt Feuerbach zijn, veel geciteerde,
omschrijving van het legaliteitsbeginsel af:

'Hieraus fliessen folgende, keiner Ausnahme unterworfenen, untergeordneten Grundsiitze:
I. Jede Zufiigung einer Strafe setzt ein Strafgesetz voraus . (Nulla poena sine lege). Oenn lediglich

die Androhung des Uebels durch das Gesetz begriindet den Begriff und die rechtliche
Moglichkeit einer Strafe.

Il. Die Zufiigung einer Strafe ist bedingt ddurch. die Existenz der bedrohten Handlung. (Nulla
poenasine crimine). Oenn durch das Gesetz ist die gedrohte Strafe an das Factum als eine
rechtslich nothwendige Voraussetzung gekniipft.

ID. Das gesetzlicb bedrohte Factum (die gesetzliche Yoraussetzung} ist bedingt durch die gesetzliche
Strafe. (Nullum crimen sine poena legali). Oenn durch das Gesetz wird an die bestimmte
Rechtsverletzung das Uebel als eine nothwendige rechtliche Foige geknupft' .7

Feuerbach's benadering van het strafrecht is een schoolvoorbeeld van wat Fou-
cault omschrijft als de techniek van de disciplinering (zie par. 3.8). In Feuer-
bach's model werkt het strafrecht in beginsel zonder tussenkomst van de gerech-
telijke autoriteiten (en dus in zekere zin 'automatisch'). De algemene preventie
die wordt gegenereerd door de psychologische dwang die uitgaat van het bestaan
van duidelijke delictisomschrijvingen met daaraan gekoppeld vaste strafposities,
maakt daadwerkelijk oplegging van straf in de meeste gevallen overbodig.
Overheidsgeweld kan daardoor tot een minimum worden beperkt. De door

Feuerbach, 1805, par. 13.
Feuerbach, 1805, par. 19.
Feuerbach, 1805, par. 20.
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Foucault zo genoemde ,zelf-controle' door de justitiabele staat in Feuerbach's
stelsel centraal. Samenvattend kunnen we concluderen dat Feuerbach's bijdrage
aan de ontwikkeling van de (neo- )klassieke strafrechtstheorie vooral gelegen is in
het feit dat hij het legaliteitsbeginsel hecht fundeert in het op overwegend op
doelmatigheidsoverwegingen gestoelde strafrecht van de 19de eeuwse burgerlijke
maatschappij.
Feuerbach's strafrechtelijke inzichten zijn ook wat hun theoretische onderbouwing
betreft maatgevend. Ik doel dan met name op het onderscheid dat Feuerbacb
maakt tussen het doel CZweck') en de rechtsgrond CRechtsgrund') van de straf.
In de 18de eeuwse strafrechtstheorieen waren doel en grond van de straf onlos-
makelijk met elkaar verbonden. Het recht van de overheid om straf op te leggen
(de rechtgrond van de straf) vloeide voort uit het sociaal contract waarin de
burgers, in ruiI voor een aanspraak op o.a. veiligheid, de overheid toestemming
hadden verleend om strafmacht uit te oefenen. Daarmee stond ook meteen het
strafdoel vast. Straf kon sIechts Iegitiem worden toegepast indien deze was
gericht op het bewerkstelligen van de algemene veiligheid (immers het oogmerk
waarmee de burgers hadden ingestemd met het sociaal contract).
Ook bij Feuerbach bestaat een direct verband tussen de legitimatie (rechtsgrond)
en het doe Ivan de straf, maar hij legt dat verband expliciet:

Feuerbach: 'Der Zweck der Androhung der Strafe im Gesetz ist Abschreckung aller BUrger als
moglicher Beleidiger, Der Zweck der Zufiigung derselben ist die Begrilndung der Wirksamkeit der
gesetzlichen Drohung, in wiesem ohne sie diese Drohung leer (unwirksam) seyn wilrde. Da das
Gesetz alle Burger abschrecken, die Execution aber dem Gesetz Wirkung geben soli, so ist der
mittelbare Zweck (Endzweck) der Zufiigung ebenfalls blosse Abschreckung der BUrger durch das
Gesetz' .'

Van het doel onderscheidt Feuerbach de (rechts)grond van de straf. Feuerbach:

'Der Rechtsgrund der Strafe ist ein Grund, von welchem die rechtliche Moglichkeit der Strafe
abhangt. Der Rechtsgrund:
I. der Androhung der Strafe, ist das Zusarnmenbestehen derselben mit der rechtlichen Freyheit der

Bedrohten, so wie die Nothwendigkeit, die Rechte Aller zu sichern, der Grund ist, welcher die
Verbindlichkeit des Staats zu Strafdrohungen begrilndet.

n. Der Rechtsgrund der Zufiigung ist die vorhergegangene Drohung des Gesetzes".?

Het belang van dit onderscheid tussen grond en doel van de straf zal verderop bij
de bespreking van de denkbeelden van Hegel en Rossi duidelijk worden. Deze
auteurs beschouwen de grond en het doel van de straf namelijk niet alleen als te
onderscheiden maar ook als gescheiden, d.w. z. los van elkaar staande, onderwer-
pen van reflectie.

Feuerbach, 1805, par. 16.
Feuerbach, 1805, par. 17.
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4.4 G.W.F. Hegel

Het betrekken van Hegel's inzichten in dit onderzoek is niet zonder risico's. Dit
wordt niet in de laatste plaats veroorzaakt door Hegel's dialectische methode.
Hierdoor bestaat het gevaar dat een weergave van Hegel's opvattingen, zelfs al
wordt deze onderbouwd met op het oog heldere citaten, al snel leidt tot het
verwijt dat de onderzoeker de kern van de zaak over het hoofd ziet. Onder deze
omstandigheden is het aanlokkelijk de bespreking van Hegel's inzichten met
betrekking tot de straf over te laten aan de beoefenaren van de (rechts)filosofie.
Ik heb daar niet voor gekozen om de eenvoudige reden dat de ideeen van Hegel
een onmisbare schakel vormen in de ontwikkeling van de vergeldingsleer. De
schuldvergelding zou vanaf 1840 ook in Nederland in kringen van juristen het
denken over straf gaan domineren. Het gegeven dat een in het strafrecht gespeci-
aliseerde jurist aarzelt of het wei verantwoord is een op zichzelf zeer belangrijke
auteur op het gebied van het strafrecht (want dat was Hegel ook) te bespreken, is
iets om stil bij te staan. In hoofdstuk 2 en 3 heb ik kort melding gemaakt van het
feit dat aan het einde van de 18de eeuw met name in Duitsland filosofen (m.n.
J.G. Fichte) zich gingen inlaten met het vraagstuk van de rechtvaardiging van de
straf. Ik heb daar de inzichten van Fichte besproken, die betrekkelijk dicht bleken
aan te liggen tegen die van contemporaine Franse penalisten. Tot dan toe was het
vraagstuk van de rechtvaardiging van de straf hoofdzakelijk een aangelegenheid
geweest van juristen. De leer van het sociale contract, de kern van de 18de
eeuwse strafrechtstheorie, is dan ook een typisch juridische constructie. In het
werk van J.G. Fichte is deze juridische wijze van redeneren nog naspeurbaar.
~egel's filosofische uitwerking van de legitimiteit van het strafrecht vormt echter
ben regelrechte breuk met de traditioneel juridische benadering van dit vraagstuk.
{Hegel hanteert een filosofisch (goeddeels metafysisch) begrippenkader dat ook
contemporaine juristen vreemd was. In zekere zin is sinds Hegel de scheiding
tussen de rechtswetenschap en rechtsfilosofie een feit. Daarbij kan worden
opgemerkt dat de beoefenaren van beide disciplines al spoedig tot een
(stilzwijgende) arbeidsverdeling kwamen. De rechtsfilosofen richten zich op de
vraag naar de legitimiteit van de straf, terwijl voor de juristen de met de straf in
crimineel-politiek opzicht na te streven doeleinden het onderwerp van beschou-
wing werd. Het vraagstuk van de legitimiteit, in de 18de eeuw nog een integraal
onderdeel van de (juridische) strafrechtstheorie, verschrompelde in het juridische
concours tot een kwestie van recht oli' postulaten. Het recht van de overheid
om te straffen werd zo (althans in Nederland) een zaak van levensbeschouwing,
van overtuiging, en was (behoudens incidentele uitzonderingen) niet langer onder-
werp van wetenschappelijke reflectie. De ltaliaanse jurist M.P. Rossi'? is met
zijn in 1828 in het Italiaans en in 1841 in het Frans verschenen "Traite de Droit

10 Rossi was o.a. hoogleraar in het romeinsrecht aan de Universiteit van Geneve.
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Penal' (voorlopig) de laatste invloedrijke representant van de juridische benade-
ring van het legitimiteitsvraagstuk. Het is tekenend voor het uiteen groeien van
filosofie en rechtswetenschap dat het werk van deze ltaliaanse jurist in de Neder-
landse strafrechtswetenschap een veel grotere weerklank yond dan dat van
filosoof Hegel.
Van Gunsteren en Lock 1 1 plaatsen Hegel in politiek opzicht in wat zij de conser-
vatieve variant van het opkomende 19de eeuwse nationalisme noemen. Voor de
Duitse nationalisten was de politieke situatie waarin Duitsland zich beyond na de
Franse nederlaag onverteerbaar. Terwijl overal in Europa sterke nationale staten
een imperium opbouwden, bleef Duitsland achter als een provinciaalse verza-
meling van kleine min of meer onafhankelijke landjes. Hegel stond, net als vele
van zijn generatiegenoten, een nieuw Duitsland voor ogen dat was opgebouwd op
basis van een soort continuiteit van het nationale leven en cultuur. Dit romanti-
sche streven vormt de rode lijn in Hegel's staatsdenken. Volgens Hegel wordt de
geschiedenis niet gemaakt door mensen maar wordt zij gestuurd door krachten
die onafhankelijk van hun wil werken. De zogenoemde 'Volksgeist' is zo'n
kracht. Deze geest werkt via individuen maar is in het algemeen onafhankelijk
van hun bewustzijn en' ieder geval onafhankelijk van het bewustzijn van de
massa van het VOlk.12 De werking van de 'Volksgeist' moet zo min mogelijk
worden gestoord. Dat betekent volgens Hegel dat de natie vrij moet zijn, dat wil
zeggen vrij om als eenheid te kunnen handelen, vrij van de bestaande feodale
politiek en economische verhouden, ~ ook vrij van de anarchie die zijns
inziens kenmerkend is voor democratie. ,Voor Hegel is vrijheid geen fundamente-
Ie eigenschap van het individu maar van de staat." Voor de 18de eeuwse libera-
len was de staat geen doel op zichzelf maar een middel om hun ideeen orntrent
persoonlijke vrijheid te realiseren. Voor Hegel is de Staat de verwerkelijking van
een zedelijk idee: 'Der Staat an und fiir sich ist das sittliche Ganze, die Verwirk-
Iichung der Freiheit, und es ist absoluter Zweck der Vemunft, daB die Freiheit

II H, van Gunsteren, G, Lock, 1977, P: 143,
12 H, van Gunsteren en G. Lock, 1977, p. 144,
" Zo sehrijft Hegel in zijn 'Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht uad Staatswis-

senschaft im Grundrisse' (1821):
'Der Staat is die Wirkliehkeit der konkreten Freiheit. ( .. ,) Die Idee des Staats in neuer Zeit hat
die Eigenthilmlichkeit, dafi der Staat die Verwirkliehung der Freiheit nicht naeh subjectivem
Belieben, sondem nach dem Begriffe des Willens, d.h. nach seiner Aligemeinheit und Gottlichkeit
ist, UnvoUkommenen Staaten sind die, in denen die Idee des Staats noeh eingehiillt ist, und wo
die besondem Bestimmungen der selben nicht zur freier Selbstiindigkeit gekommen sind, In den
Staaten des klassischen Alterthums findet sich allerdings die Allgemeinheit vor, aber die Partikula-
ritst war noch nieht losgebunden und freigelassen, und zur Allgemeinheit, d.h, zurn allgemeinen
Zweck des Ganzen zurilckgefiihrt. Das Wesen des neuen Staates ist, dafi das Allgemeine verbun-
den sey mit der vollen Freiheit der Besonderheit und dem Wohlergehen der Individuen'. G,W,F.
Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts onder Naturrecht und Staatswissenschaft im
Grundrisse , 1821, Band n, par. 260,
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wirklich sey' .'4 Het individuele belang is voor Hegel ondergeschikt aan het
staatbelang", in feite ontkent hij zelfs dat er een discrepantie zou kunnen be-
staan tussen het belang van de enkeling en dat van de staat. Hegel:

'Der Staat ist als die Wirklichkeit des substantiellen Willens, die er in dem zu seiner Allgemeinheit
erhobenen besonderen Selbsbewufitseyn hat, das an und rur sich Vemiinftige. Diese substantielle
Einheit ist absoluter unbewegter Selbstzweck, in welchem die Freiheit zu ihrem hochsten Recht kommt,
so wie dieser Endzweck das hochste Recht gegen die Einzelnen hat, deren hochste Pjlicht es ist,
Mittglieder des Staats loU seyn '. 16

Dat zijn ideeen omtrent de verhouding tussen staat en burger fundamenteel
afwijken van de opvattingen die daaromtrent door verlichte auteurs werden
gehuldigd wordt door Hegel expliciet onderstreept:

'Wenn der Staat mit der biirgerlichen Gesellschaft verwechselt und seine Bestimmung in die Sicher-
heit und den Schutz des Eingenthums und der persiinlichen Freiheit gesetzt wird, so ist das Interesse
der Einzelnen als soIcher der letzte Zweck, zu welchem sie vereinigt sind, und es folgt hieraus
ebenso, daB es etwas Beliebiges ist, Mitglied des Staates zu seyn. Er hat aber em ganz anderes
Verhiilmij3 zum Individuum; indem er objectiver Geist ist, so hat das Individuum selbst nur Objecti-
vitat, Wahrheit und Sittlichkeit, als er eind Glied desselben ist. Die Vereinigung als solche ist selbst
der wahrhafte lnhalt und Zweck, und die Bestimmung der Individuen ist ein allgemeines Leben zu
fiihren, ( ... ) Die Vemunftigkeis besteht, abstrakt betrachtet, uberhaupt in der sicb durchdringenden.
Einheit der Altgemeinheit und der Einzelnheit',"

Ik heb betrekkelijk uitgebreid stil gestaan bij Hegel staatsopvatting omdat daar-
mee duidelijk wordt dat de uitgangspunten waarop zijn strafrechtstheorie is
gebaseerd fundamenteel afwijken van die van de verlichtingsfilosofen. Daar waar
de 18de eeuwse strafrechtshervormers de autonomie van de individu ten opzichte
van de staat tot uitgangspunt van hun beschouwingen maakten, benadrukt Hegel
de onderwerping van de enkeling aan de staat.

14 Hegel, 1821, par. 258.
" zie ook H.J. Van Eikema Hommes, Hoofdlijnen van de geschiedenis van de rechtsjilosojie,

Zwolle 1972, p. 156. Anders: D.H.M. Meuwissen, Recht en vrijheid, Itlleiding in de rechtsftlo-
sojie, UtrechtlAntwerpen, 1982. Ik citeer uit dat laatst genoemde werk: Er 'is wei opgemerkt dat
Hegel beoogde de Pruisische staatsinstellingen te rechtvaardigen en dat hij eigenlijk een toUlliUlire
staatsopvatting verdedigt. Deze opvatting is onjuist. Wat dat eerste punt betreft, moet worden
opgemerkt dat Hegel geen beschrijving van enige empirische sUlat geeft, maar wil uiteenzetten hoe
de sUlat 'eigenlijk' in elbar zit. D.w.z. een begrip wil formuleren van de sUlat, zoals zij in de
'werkelijkheid' functioneert en behoort te functioneren. Hegels sUlatsleer is normatief. In een
aantal opzichten wijkt zij bovendien sterk van de toenmalige Pruisische staat af. Voorts moet erop
worden gewezen dat Hegels sUlatsidee geheel is gericht op de verwerkelijking van de vrijheid'.

16 Hegel, 1821, par. 258.
17 Hegel, 1821, par. 258.
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4.4.1 Hegel's strajrechtstheorie

Volgens Hegel is de strafrechtstheorie het slechtst ontwikkelde onderdeel van de
reehtswetenschap. De reden hiervoor is zijns inziens dat het probleem van de
legitimiteit van de straf door eerdere auteurs op een verkeerde, d.w.z. te beperk-
te, wijze is benaderd. Hegel:

'Die Theorie der Strafe ist eine der Materien, die in der positiven Rechtswissenschaft neuerer Zeit am
schlechsten weggekommen sind, weil in dieser Theorie der Verstand nicht ausreicht, sondern es
wesentlich auf den Begriff ankommt. Wenn das Verbrechen und dessen Aufhebung, als welche sich
weiterhin als Strafe bestimmt, nur als ein Uebel ilberhaupt betrachtet wird, so kann man es freilich als
unvernilnftig ansehen, ein Uebel bloB deswegen zu wollen, weil schon ein anderes Uebel vorhanden
ist. Dieser oberflachliche Charakter eines Uebels wird in den verschiedenen Theorien uber die Strafe
der Verhiltungs-, Abschreckungs-, Androhungs-, Besserungs- u.s.w. Theorie, als der Erste vorausge-
setzt, und was dagegen herauskornmen soll, ist ebenso oberflachlich als ein Gutes bestimmt. Es ist
aber weder bloj3 um ein Uebel, nocb um diej3 oder jenes Gute zu thun, sondem es handelt sich
bestimmt um Unrecht und um Gerechtigkeit=P

Hegel's voomaamste kritiek op de in zijn tijd dominerende strafrechtstheorieen is
dat zij teveel op een rationeel doel, dat met de straf zou moeten worden nage-
streefd, zijn gericht. De legitimiteit van de straf als zodanig wordt daarbij zijns
inziens eenvoudig gepostuleerd. Deze benadering is volgens Hegel eenzijdig en
onvolledig omdat daarmee de vraag op welke wijze de straf in overeenstemming
is te brengen met de 'Gerechtigheid' niet wordt beantwoord. Volgens Hegel is de
reden dat de 'Gerechtigheid' niet in de gangbare rationalistische doeltheorieen
wordt betrokken daarin gelegen dat 'in dieser Theorie der Verstand nieht aus-
reieht' (zie bovenstaand citaat);"
Hegel verwijt de auteurs van de doeltheorieen overigens niet aIleen dat zij het
probleem van de straf onvolledig behandelen. Ook in kwaIitatief opzicht plaatst
Hegel vraagtekens bij deze theorieen. Met name de leer van de psychlogische
dwang van Feuerbach moet het in tweeerlei opzicht ontgelden:

'Die Feuerbachische Straftheorie begriindet die Strafe auf Androhung und meint, wenn jemand trotz
derselben ein Verbrechen begehe, so mil sse die Strafe erfolgen, weil sie der Verbrecher fruher
gekannt habe, Wie steht es aber mit der Rechtlichkeit der Drohung? Dieselbe setzt den Menschen als
nicht Freien voraus, und will durch die Vorsteliung eines Uebels zwingen. Das Recht und die
Gerechtigkeit rniissen aber ihren Sitz in der Freiheit und im Willen haben, und nicht in der Unfreiheit,

18 Hegel, 1821, par. 99.
19 'Durch jene oberflachlichen Gesichtspunkte aber wird die objektive Betrachtung der Gerechtigkeit,

we1che der erste und substantielle Gesichtspunkt bei dem Verbrechen ist, bei Seite gestellt, und es
folgt von selbst, daB der moralische Gesichtspunkt, die subjective Seite des Verbrechens,
vennischt mit triviaJen psychologischen Vorstellungen von den Reizen und der Starke sinnlicher
Triebfedern gegen die Vernunft, von psychologischem Zwang und Einwirkung auf die Vorstellung
(als ob eine solche nicht durch die Freiheit ebenso wohl zu etwas nur Zuflilligem herabgesetzt
wilrde) zum wesentlichen wird'. Deze doeltheorien zijn volgens Hegel voornamelijk georienteerd
op de vraag naar de 'Modalitat der Strar maar 'setzen die Begrundung voraus, daB das Straffen
an und flir sich gerecht sey'. Hegel, 1821, paT. 99.
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an welche sich die Drohung wendet. Es ist mit der Begriindung der Strafe auf diese Weise, als wenn
man gegen einen Hund den Stock erhebt, und der Mensch wird nicht nach seiner Ehre und Freiheit,
sondern wie ein Hund behandelt. Aber die Drohung, die im Grunde den Menschen emporen karin,
daB er seine Freiheit gegen dieselbe beweist, stellt die Gerechtigkeit ganz bei Seite. Der psychologi-
sche Zwang kann sich nur auf den qualitativen und quantitativen Unterschied des Verhrechens
beziehen, nicht auf die Natur des Verbrechens selbst, und die Gesetzbiicher, die etwa aus der Lehre
hervorgegangen sind, haben sornit des eigentliehen Fundaments entbehrt'."

Hegel stelt vast dat de op doeltheorieen gebaseerde wetboeken een theoretische
legitimatie ontberen, Hij laat het echter niet bij deze vaststelling, maar ziet het als
zijn taak in dit ontbrekende fundament te voorzien. Hij zet zich daartoe af tegen
Beccaria:

'Beccaria hat dem Staate das Recht zur Todesstrafe bekanntlich aus dem Grunde abgesprochen, weil
nieht praesumirt werden konne, dafi im gesellsehaftlichen Vertrage die Einwilligung der lndividuen,
sich todten zu lassen, enthalten sey, vielmehr das Gegentheil angenommen werden miisse. Allein der
Staat ist iiberhaupi nicht ein Yertrag, nocb ist der Schutz und die Sicherung des Lebens und Eigen-
thums der lndividuen als Einzelner, so unbedingt sein substantielles Wesen, vielmehr ist er das
Hbhere, welches dieses Leben und Eigenthum selbst auch in Ansprucb nimmt und die Aufopferung
desselben Jorden '.21

Met zijn kritiek op Beccaria geeft Hegel in feite te kennen dat hij elke strafrechts-
theorie die is gebaseerd op de leer van het sociale contract afwijst. Gezien de
hierboven behandelde staatsopvatting van Hegel ligt dat ook voor de hand.
Volgens Hegel ontwikkelt de Staat zich immers als een zelfstandige entiteit los
van de wiI van de daarvan deel uitmakende individuen. De kern van Hegel's
strafrechtstheorie wordt gevormd door het begrip 'Wiedervergeltung'. Om te
begrijpen wat hij daarmee bedoelt moet eerst zijn visie op een strafbaar feit
worden opgehelderd. Voor de hedendaagse lezer die niet in het metafysische
denken is opgevoed, is Hegels visie op het delict moeilijk te bevatten. Hegel gaat
er vanuit dat er zo iets als een absolute gerechtigheid bestaat. Daar deze gerech-
tigheid altijd en overal een absolute geldingskracht heeft is het voor een individu
onmogelijk daar tegen in te gaan. Ben misdaad is als vergrijp tegen de absolute
gerechtigheid dus in zichzelf nietig. Deze nietigheid wordt met de straf manifest
gemaakt. De straf is in de woorden van Hegel dan ook de manifeste ontkenning
'Negation' of 'Aufhebung' van een handeling (misdaad) die op zijn beurt weer
een ontkenning van de absolute gelding van de Gerechtigheid inhoudt. Deze
'Negation der Negation' duidt Hegel aan met de term 'Wiedervergeltung'. Deze
'Wiedervergeltung' moet aan enkele specifieke eisen voldoen." Zo moet er een

20 Hegel, 1821, par. 99.
21 Hegel, 1821,par. 100.
n Hegel: 'Das Autheben des Verbrechens ist insofem Wiedervergeltung als sie dem Begriffe nach

Verletzung der Verletzung ist und dem Daseyn nach das Verbrechen einen bestimmten, qualitati-
ven und quantitaven Urnfang C ••• ) hat. Diese auf dem Begriffe beruhende Identitiit (tussen misdaad
en straf, DvdL) ist aber nicht die Gleicbheit in der specifisehen, sondem in der an sieh seyenden
Beschaffenheit der Verletzung, nach dem Werthe derselben'. Hegel, 1821, par. 101.
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verband bestaan tussen misdaad en straf. Er moet sprake zijn van een 'Gleich-
heit'. Dat betekent eehter niet dat ' dem Verbrecher geschehen solie, wie er
gethan hat'. Het primitieve talio-beginsel wijst Hegel als een vorm van brute
wraak van de hand. Er moet eehter wei sprake zijn van een 'Gleichheit' tussen
misdaad en straf in abstracte zin. Het criterium daarbij is de 'Beschaffenheit der
Verletzung' .
Hoe deze gelijkheid concreet gestalte moet krijgen weet ook Hegel niet:

'Die innere Identitiit ist es, die am iiu6erlichen Daseyn sich rur den Verstand als Gleichheit reflektirt.
Die qualitative und quantitative Beschaffenheit des Verbrechens und seines Aufhebens fallt nun in die
Sphiire der Aeullerlichkeit; in dieser ist ohnehin keine absolute Bestimmung moglich; diese bleibt im
Felde der Endlichkeit nur eine Forderung, die der Verstand immer mehr zu begrenzen hat, was von
der hochsten Wichtigkeit ist, die aber ins Unendliche fortgeht und nur eine Anniiherung zulii6t, die
perennirend is!' .23

De vraag naar de juiste verhouding tussen misdaad en straf is volgens Hegel de
belangrijkste die de wetgever en de rechter te beantwoorden hebben. In zekere
zin ontlenen wetgever en reehter zelfs hun bestaansreeht aan deze speurtocht want
zo schrijft Hegel:

'In einem Zustande der Gesellschaft, wo weder Richter noch Gesetze sind, hat die Strafe immer die
Form der Rache, und diese bleibt insofern mangelhaft, als sie die Handlung eines subjectiven Willens,
also nicht dem Inhalte gemiill ist. Die Personen des Gerichts sind zwar auch Personen, aber ihr Wille
ist der allgemeine des Gesetzes, und sie wollen nichts in die Strafe hineinlegen, was nicht in der
Natur der Sache sich vorfindet' .24

• Samenvattend kunnen we stell en dat sinds Hegel het verband tussen de discussie
omtrent strafgrond en strafdoel grotendeels is doorgesneden omdat de bezinning
over de uiteindelijke reehtvaardiging van de straf in een aparte discipline (de
reehtsfilosofie) plaats yond terwijl het denken over de met de straf na te streven
strafdoelen het werkterrein bleef van juristen. Daarmee kwam een einde aan de
traditie van strafrechtstheoreen waarin de legitimiteit van de straf en de met de
straf na te streven doelen onderdeel uitmaakten van ren overkoepelende theorie.
De meest fundamentele kritiek van Hegel op de strafrechtstheorieen uit zijn tijd is
dat deze geen antwoord geven op de vraag op welke wijze het (straf)reeht in
overeenstemming is te brengen met de gereehtigheid. De in de 18de eeuw tot
ontwikkeling gekomen strafrechtstheorieen zijn in de ogen van Hegel amoreel.
Het geloof in de Rede, en de daaruit voortvloeiende rationalistische benadering
van het strafreeht, heeft tot gevolg gehad dat de morele component (die volgens
Hegel niet met het verstand valt te bevatten) van het reeht (te veel) op de achter-
grond is geraakt. Voor Hegel is die moraliteit nu juist de kern van zijn beschou-
wingen. Daardoor ontstaat de indruk dat hij in een heel andere taal spreekt dan

23 Hegel,1821,par.101.
24 Hegel, 1821, par. 102.
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juristen als Feuerbach, die voortgaan in de rationalistische juridische traditie van
de 18de eeuw.

4.5 M. P. Rossi

Rossi verwerpt het sociaal-contract als constitutief moment van de staat. De
gedachte dat de burgers zich zouden hebben aaneengesloten om in een staat
samen te leven is zijns inziens Diets dan een droom. Met het sociaal-contract wijst
Rossi alle daarop gebaseerde strafrechtstheorieen af.25 Volgens Rossi behoeft het
strafrecht ook geen abstract-theoretische legitimatie. Uit het gegeven dat de straf
in de rechtswerkelijkheid door de justitiabelen wordt geaccepteerd blijkt impliciet
haar legitimiteit. 26 Deze acceptatie is echter aUeen dan aanwezig indien de straf
in overeenstemming is met de 'ordre morale'. De morele orde is een centraal
begrip in Rossi's theorie. Hij geeft daarvan de volgende omschrijving:

'II est un ordre moral, preexistent a toutes choses, eternel, immuable: cette proposition est une verite
primitive, ecrite dans la conscience du genre humain, et que la reflexion developpe. I'ordre moral
comprend tout ce qui est bien en soi. Quand rien n'existerait que Dieu seul, il y aurait encore un
ordre moral; il ne serait pas moins vrai que la reconnaissance envers son bienfaiteur est un devoir; et
I'ingratitude n'en serait pas moins un vice' .27

Absolute gerechtigheid is Diets anders dan een strikte toepassing van de 'l'ordre
moral':

'Une justice qui applique les lois de I'ordre moral aux actes et aux intentions des etres responsables,
qui distribue la recompense et la peine, dans I'exacte proportion du bien et du mal opere par ces
etres: c'est la justice morale, la justice absolue' .2'

De morele orde is voor de mens als 'etre intelligent et libre' toegankelijk. Dit
blijkt onder andere uit de algemeen menselijke aversie tegen onrecht. Naast een
morele orde onderscheidt Rossi een sociale orde (l'ordre social). Deze is het
gevolg van de natuurlijke behoefte van de mens tot samenleven:

2' Rossi: 'Ie contract social, Ie pacte general n'est qu'un reve (... ). Cette simple observation suffit
pour ecater tous les systemes de penalite fondes sur un pacte'. M.P. Rossi, Traite de droit penal,
Bruxelles 1841 (de oorspronkelijke Italiaanse versie verscheen in 1829), p. 132.

26 Rossi: 'Un homme est accuse d'un crime, et traduit en justice. On administre franchement,
loyalement les preuves de sa culpabilite, elles sont frappantes; Ie crime est constate, et son auteur
condarnne a une punition equitable. Ce jugement satisfait toutes les consciences; it en obtient
l'assentiment; it l'obtient et it l'a obtenu en tout temps, en tout lieu. Le jugement est legitime, la
condamnation est juste. Voila deux points sur lesquels Ie genre humain est d'accord. It ne
demande pas de titres au pouvoir social qui punit; it les reconnait implicitement, it ell sent la
realize et la legitimize", Rossi, 1841, p. 134.

27 Rossi, 1841,p. 135.
21 Rossi, 1841,p. 135.
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'I'homme est un etre sociable, la sociabilite est aussi une loi de sa nature; la societe est pour lui un
devoir moral, et I'ordre est necessaire au but de la societe"."

De mens die poogt de sociale orde te verstoren zondigt niet aJleen tegen de
morele orde maar ook tegen zijn medemensen. Dezen worden immers gestoord in
hun existentie en ontwikkeling conform hun natuur. Daarom moeten burgers
worden beschermd tegen amoreel gedrag. Het middel daartoe is volgens Rossi de
straf. Het doel van de straf is de bescherming van de maatschappij. Niet elke
straf die daartoe wordt opgelegd is gerechtvaardigd. Daartoe is vereist dat de
straf tevens in overeenstemming is met de I' ordre moral. De straf is bij Rossi aJs
het ware ingeklemd tussen de morele en de sociale orde. Het doel van de straf is
het bewaren van de sociaJe orde. De rechtvaardiging van de straf is echter
gelegen in de morele orde. Dat betekent dat de straf, hoe nuttig ook uit het
oogpunt van het veiligstellen van de maatschappelijke orde, nooit in strijd mag
komen met de morele orde. Rossi:

'La justice humaine est un element de I'ordre social; la justice absolue, un element de I'ordre moral.
Le but de la justice absolue consiste dans son propre accomplicement; elle est parce qu'elle est. Le
but de la justice humaine est exterieur et borne.
C'est encore la justice absolue, mais la justice absolue appliquee seulement aux violations de nos
devoirs envers les tiers, en tant que ces violations troublent d'une maniere sensible l'ordre social. En
s'appliquant aux faits sociaux, elle ne doit pas se proposer un but qui peut I'emporter hors des limites
de cette justice absolue dont elle emane."

De binding van de straf aan de morele orde heeft tweeerlei consequenties. In de
eerste plaats moeten de (strat)wetten in overeenstemming zijn met de morele
orde. Dat betekent o.a. dat slechts naar morele maatstaven schuldigen mogen
worden gestraft. 31 In de tweede plaats wordt ook de maat van de straf bepaaJd
door de morele orde: De natuur en zwaarte van het delict moeten worden geme-
ten naar de maatstaven ontleend aan de morele orde.f Het delict kan echter wei

29 Rossi, 1841, p. 146.
30 Rossi, 1841, p. 157.
" Rossi: 'Le gouvemement a Ie devoir de prevenir les delits; a-t-il droit pour cela 8 toutes sortes de

moyens? ITpourra done, s'il a assez de chaines et de gardiens, faire des listes de suspects et les
envoyer aux travaux publics; il pourra retenir dans ses galeres tous les condernnes qui ont subi
leur peine, et qui n'offrent point des garanties completes de leur regeneration; que ne pourra-t-il
pas? Qu'on interroge les fastes de la tyrannie. La repression des delits par la peine n'est done
legitime qu'a la condition que la peine s'appliquera aw: coupables, et aux coupables seulement':
Rossi, 1841, p. 158.

n Rossi: 'Des qu'on depasse d'un atome Ie mal merite, il n'y a plus justice: on retombe dans le
systeme de I'interet. C'est done, et tout au plus, la peine meritee, Mais d'ou vient directement Ie
droit d'infliger cette peine? Provient-il du mal qu'on veut prevenir, ou du mal commis par le
coupable? Si la cause primitive et directe est dans le mal qu'on veut prevenir, il faut en conclure
qu'e la rigeur la peine peut etre infligee indifferernent s I'innocent et au coupable. De mime, ou
se trouve La mesure de La peine meritee? dans le mal a prevenir ou dans La nature et La gravite du
deLit commis? Si dle est dans le mal a prevenir, it n' est plus question de justice: la justice n' a
d'autre mesure que la nature et la gravite du delit'. Rossi, 1841, p. 158.
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worden verzwaard doordat het de sociale orde ernstig in gevaar heeft gebracht.
Maar 'C'est une aggravation aux yeux de la justice absolue comme aux yeux de
la justice humaine. L'aggravation derive de la violation plus manifeste d'un
devoir envers l' ordre social'. 33
De kracht van Rossi's theorie schuilt in het gegeven dat hij met behoud van de
klassieke uitgangspunten een strafrechtstheorie heeft ontworpen met een sterk
moreel karakter. Hiermee wordt de kloof gedicht tussen de in 19de eeuwse ogen
amorele strafrechtstheorie uit de periode van de Verlichting en de ethisch getinte
benadering van het strafrecht uit de 19de eeuw.
Een korte toelichting lijkt mij gewenst. Onder invloed van de leer van het sociaal
contract was de klassieke strafrechtstheorie steeds verder verwijderd geraakt van
morele gezichtspunten. Dat weerspiegelde zich bevoorbeeld duidelijk in het
ontwerp van een lyfstraffelijk wetboek uit 1804. Ret strafrecht werd in deze
codificatie puur en alleen gezien als een middel tot maatschappelijke beveiliging.
De straf was een beveiligingsstraf geworden; de grondslag van de straf was niets
meer dan de noodzaak van maatschappelijke beveiliging. Ret gebrek aan een
morele grondslag heeft volgens Rossi van het strafrecht een kansspel gemaakt.
Slechts degenen die, afhankelijk van de opvattingen van het moment, een gevaar
zijn voor de maatschappelijke veiligheid worden gestraft." Rossi verwerpt de
klassieke strafrechtstheorie echter niet. Ret legaliteitsbeginsel, dat een wettelijke
basis voor strafoplegging eist, blijft voor Rossi de kern van het strafrecht."
Hieronder zal worden bezien hoe de inzichten van internationaal befaamde
strafrechtsgeleerden doorwerkten in de strafrechtsbeoefening in Nederland.

4.6 Strafrechtstheorie in de Nederlandse context

In de peri ode 1813-1886 worden verscheidene mislukte pogingen ondernomen om
tot een 'eigen' nationaal wetboek van strafrecht te komen. Ben van de redenen
waarom dat pas in 1886 lukte is gelegen in het ontbreken van een consensus over
de uitgangspunten waarop dat nationale wetboek zou moeten worden gebaseerd.
In de eerste drie decennia van de 19de eeuw richt de discussie zich met name op
de verhouding tussen recht en wet. Aanhangers van het klassieke strafrecht
bepleiten de heerschappij van de wet als de enige bron van het recht. Terwijl
apologeten van de historische school daarnaast een plaats ingeruimd willen zien
voor de gewoonte als bron van recht. In Nederland wordt het pleit betrekkelijk

33 Rossi, 1841, p. 158.
,. Rossi: 'Le droit de punir est depouille de nouveau de toute espece de moralite. L'hornme con-

damne par 18justice n'est qu'un joueur malheureux, ou bien un infortune qui fait a fait naufrage
dans 1a tempete socia1e'. Rossi, 1841, p. 133.

lS Rossi, 1841, p. 384.
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snel beslecht in het voordeel voor de eerst genoemden." Veel diepgaander was
de tegenstelling tussen voor- en tegenstanders van schuldvergelding als uitgangs-
punt van een nieuw wetboek van strafrecht. Conservatieven hielden vast aan de
gedachte dat de straf in de eerste plaats een reaktie vormt op een concrete daad
en dient om de maatschappelijke veiligheid te waarborgen terwijl progressieven
een centrale plaats claimden voor het schuldbeginsel en de uiteindelijke rechtvaar-
diging van de straf zochten in vergeldingstheorieen. De Utrechtse hoogleraar J.R.
de Brueijs (1778-1848) behoort duidelijk tot de eerste stroming. De Brueijs
schrijft in het tijdschrift 'Bijdragen tot Regtsgeleerdheid en Wetgeving' een
artikel getiteld: 'lets over de beginselen, waarop het Strafwetboek, in het jaar
1827 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van het Koningrijk der Neder-
landen overgegeven, rust'. 37 De Utrechtse Hoogleraar verdedigt het ontwerp.
Zijns inziens heeft de wetgever niet de 'nieuwe theorieen gevolgd, volgens welke
ook het strafrecht gericht moet zijn op de vervolmaking van het menselijk ge-
slacht, maar het oude stelsel, dat in de straf bovenal een middel tot afschrikking
ziet'. Pompe noemt als een representant van de progressieve stroming L.A.
Schroeder Steinmetz (1808-1837) van wiens hand in 1837 een monografie ver-
scheen met de titel 'Vertoog over de Eerste grondslagen van het Strafwezen'.
Pompe parafaseert diens betoog aldus:

'Hegel noch Rossi worden in zijn vertoog genoemd, al blijlct zijn opvatting grote overeenstemming te
hebben met die van Rossi. De grand der straf acht schrijver gelegen in het "natuurlijk strafregt": "Wij
hebben met bet regt, 't welk wij bezitten, te gelijk en van zelfs de bevoegdheid, hetzelve ook door
middel van straf te handhaven, en in deze natuurlijke bevoegdheid is het, dat het strafregt, subjectief
beschouwd, of ten aanzien van hem, door wien het wordt uitgeoefend, zijnen grond heeft". Hierbij
toont schrijver een eigenaardige verwantschap en tegenstelling tevens met de leer van Kant's leerling
Feuerbach.· Enerzijds verwerpt hij Feuerbach's leer van de psychologische dwang, benevens diens
daaruit afgeleide adagium "nulla poena sine praevia lege poenali', anderzijds poogt hij de gedachte
ingang te doen vinden, dat het "natuurlijk strafregt" vergelding vraagt van de schuld, dus van het
booswillig opzet, en dientengevolge hiertoe een straf is aangewezen die den misdadiger een nadeel
toebrengt dat door het voordeel uit een herhaalde misdaad te trekken niet kan worden opgewogen.
Naast de grond der straf stelt hij het doel der straf. Zonder grond is de straf niet gerechtvaardigd,
zonder dienstig te Zijll voor het dod is zij echter evenmin gerechtvaardigd, Dit doel nu ziet hij eerst in
de vergelding van het onrecht, daarboven in de algemene afscbrikking, daarboven, als einddoel, in bet
handhaven en beveiligen onzer rechten' .,.

In de strafrechtelijke inzichten van Schroeder Steinmetz spelen schuld en schuld-
vergelding een centrale rol. Tegelijkertijd lijkt Schroeder Steinmetz nog met een
been te staan in het klassieke strafrecht dat de straf vooral als een middel tot
maatschappelijke beveiliging beschouwde. Mijns inziens is dit een aanwijzing te
meer dat het rondom het vergeldingsbeginsel opgetrokken neo-klassieke strafrecht

,. W.P.J. Pompe, Geschiedenis der Nederlandse strafrechtswetenschap rinds de codificatiebeweging,
Amsterdam 1956, p. 226 en 227.

37 Bijdragen tot Regtsgeleerdheid ell Wetgevillg, vierdejaargang (1829), p. 385-409.
,. Pompe, 1956, p. 265.
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geen tegenstelling vormt met het klassieke strafrecht maar daarop veel eerder
voortbouwt. Het is echter zonneklaar dat Schoeder Steimetz niet goed raad weet
met deze verwantschap tussen beide theorieen. Dit blijkt vooral uit hetgeen deze
auteur opmerkt omtrent de criteria die moeten worden aangelegd bij het bepalen
van de strafmaat. Hij stelt op pagina 80 dat: 'de straf, die aan haar doel beant-
woordt, uit den aard der zaak steeds geevenredigd zaI zijn aan de groote der
schuld, en omgekeerd de schuld steeds zoo groot is, als de straf zaI dienen groot
te wezen om aan haar doel te beantwoorden'. Met name het laatste zinsdeel is
onthullend. Anders dan bijvoorbeeld Rossi gaat Schroeder Steinmetz er vanuit dat
de schuld niet wordt gemeten in termen van het ethisch verwijt dat de dader
vanwege zijn daad kan worden gemaakt, maar dat de mate schuld 'uit de aard der
zaak' gelijk is met de hoogte van de straf die aan zijn doel beantwoordt. Hoe
Schroeder Steinmetz zich dat heeft voorgesteld is mij een raadsel.
De aanzet tot het wetboek van 1886 wordt in 1854 gegeven door de latere
minister van justitie A.E.J. Modderman. In zijn proefschrift getiteld 'De hervor-
ming onzer Strafwetgeving' uit 1854 beveelt de dan 24-jarige Modderman de
instelling van een staatscommisie aan, die tot taak zou moeten krijgen een ont-
werp voor een wetboek van strafrecht samen te stellen gebaseerd op een 'bepaal-
de, volledige en afgeslotene strafregtstheorie'. 'Zulk een theorie', zo betoogt de
promovendus, 'moet niet een levensvreemde speculatieve wezen, maar door
ervaring verkregen worden'. 39 Modderman verwoordt hiermee de klaarblijkelij-
ke afkeer die 19de eeuwse Nederlandse strafrechtsgeleerden koesterden ten
opzichte van abstracte strafrechtstheorieen. Want alhoewel Modderman pleitte
voor 'een volledige en afgeslotene strafregtstheorie' als basis van een nieuw
wetboek, ondemeemt hij in zijn proefschrift geen poging tot de constructie
daarvan. Pompe komt in zijn geschiedenis der Nederlandse strafrechtswetenschap
tot de concIusie dat geschriften waarin de uitgangspunten van het strafrecht
worden besproken in de onderhavige periode (tot 1886) 'uitermate schaars zijn'.
Pompe haalt ter verklaring hiervan ene P. van Bemmelen aan die in 1864 heeft
betoogd dat de Nederlandse afkeer van abstracte theorievorming op dit punt een
nationale deugd zou zijn waarmee de Nederlandse strafrechtsgeleerden zich in
positief opzicht onderscheiden van bijvoorbeeld de Duitsers die 'plegen zoo te
zijn afgerigt op het formuleren en disponeren van begrippen, dat zij bij het
beschouwen der werkelijkheid aI dadelijk met een geordend stel begrippen gereed
zijn. Huns ondanks passen zij dit terstond der werkelijkheid aan; wat hiervan in
het gedachtenweefsel niet past, blijft er buiten, of wordt er met geoefende hand
ingewrongen' .40

39 A.E.]. Moddennan, De hervorming onzer Strafwetgeving , Kritische beschouwing der wet van 29
juni 1854 (staatblad no. 102) -Houdende eenige veranderingen in de straffen op misdrijven
gesteld. - (Eerste gedeelte), p. 44 .

.. Pompe, 1956, p. 303.
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Ik zie in de betrekkelijke schaarste van rechtstheoretisehe besehouwingen over de
uitgangspunten van het strafrecht in deze periode een aanwijzing voor de juistbeid
van mijn stelling dat het vraagstuk van de legitimiteit van de straf, in de 18de
eeuw nog een integraal onderdeel van de (juridische) strafrechtstheorie, in de
loop van de 19de eeuw in het juridisebe eoneours versehrompelde tot een kwestie
van rechtspolitieke postulaten. Wat de oorzaken van de zeer matige wetensehap-
pelijk interesse voor de strafrechtstheorie in het 19de eeuwse Nederland ook
moge zijn, geconstateerd moet worden dat de leden van de eommisie de Wal er
niettemin in zijn geslaagd een wetboek op te bouwen rondom een aantal duidelijk
aan elkaar gerelateerde uitgangspunten. Ik za1 deze uitgangspunten, die tesamen
de Nederlandse variant van de neo-klassieke strafrechtstheorie uitmaken, hier-
onder in hoofdlijnen bespreken. Aan het slot van boofdstuk 4 za1 meer in detail
worden ingegaan op het werk van de eommissie de Wal met name op het punt
van de inpassing van de politiemaatregelen in het sanetiestelsel van het nieuwe
wetboek.

4.7 De neo-klassieke strafrechtstheorie in hoofdlijnen"

De eommissie de Wal streefde naar een eenvormige straffenpolitiek. Het sanctie-
stelsel van het in 1886 in werking getreden Nederlandse wetboek van strafrecht
bestaat, beperkt tot de boofdstraffen, uit een vermogensstraf (de geldboete) en
twee vrijheidsstraffen (de gevangenis en de hechtenis). De gevangenisstraf wordt
als de voomaamste straf besehouwd. Deze sanetie is in beginsel voor alle veroor-
deelden gelijk en wordt in cellulaire afzondering ondergaan. Doel van de solitaire
opsluiting is het voorkomen van kwade beinvloeding van de gevangene tijdens de
detentie (de zogenoemde 'eriminele infectie') en bet bevorderen van zedelijke
verbetering. Andere overwegingen waren onder andere dat de uniformiteit van
het penitentiaire regime een objectieve toemeting van de straf zou vergemak-
kelijken en dat bet eenzame verblijf in de eel, in vergelijking met de tenuitvoer-
legging in gemeensehap, als een zwaarder leed wordt ervaren en derhalve af-
sehrikwekkender zal werken. De hechtenis is ten opziehte van de gevangenisstraf
de liehtere vrijheidsstraf. Deze sanctie wordt tegen minder ernstige delieten
bedreigd en behoeft niet in afzondering te worden ondergaan. Aan de geldboete
komt vergelijkenderwijs een beperkte plaats toe. Deze straf kan slechts worden
opgelegd bij overtredingen.
In de memorie van toeliehting is helder uiteengezet wat de wetgever verwaehtte

41 Deze paragraaf vonnt een bewerking van een deel van het artikel: M.S. Groenhuijsen, D. van der
Landen: De I. K. V. in her spanningsveld tussen klassieke rechtsbeginselen en modeme rechtsopvat-
tingen, Opgenomen in: M.S. Groenhuijsen, D. van der Landen (red.), De modeme richting in het
strafrecht.
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van de werking van dit eenvoudige sanctiestelsel: 'Hoe minder straffen toch, hoe
gemakkelijker hare onderlinge vergelijking; en zonder zoodanige vergelijking is
geene toebedeeling van de straf in juiste verhouding tot de betrekkelijke zwaarte
der misdrijven mogelijk' .42 Dit verband tussen de maat van de straf en de zwaar-
te van de misdaad is naar mijn oordeel te beschouwen als een archimedisch punt
van het neo-klassieke strafrecht. Het enorme gewicht dat aan dit zogenaamde
proportionele vergeldingsbeginsel werd toegekend is te verklaren uit een aantal
axiomata die samen de neo-klassieke strafrechtstheorie vormen:
1. Een indeterministisch mensbeeld. Deze these omtrent het wezen van de mens

luidt bondig geformuleerd: De mens is vrij in zijn handelen, hij kan kiezen het
goede te doen en het kwade na te laten; kiest hij evenwel het kwade te doen
dan is hij uit de aard der zaak voor die keuze verantwoordelijk.

2. Het schuldbeginsel. Door het kwade te kiezen laadt de delinquent schuld op
zich. Juist omdat de dader anders kon en moest handelen valt hem van zijn
handel en een verwijt te maken.

3. De vergeldingsgedachte. Vanwege zijn schuld heeft de delinquent straf ver-
diend. Deze stelling werd verschillend uitgewerkt, afhankelijk van de omstan-
digheid of men een absolute ('quia peccatum') dan wei een relatieve straftheo-
rie ('ne peccetur') aanhing. Voor de eerstgenoemde groep is deze vergelding
een onvoorwaardelijke eis van rechtvaardigheid. Het doel van de straf is her-
stel van een metafysisch evenwicht. Ret delict is een kwaad dat door het met
de straf beoogde leed wordt vereffend. Voor de aanhangers van een relatieve
straftheorie heeft het begrip 'vergelding' een andere strekking: zij zien bet
meer als een middel om de maatschappij te beschermen via de generaal-
preventieve effecten. Het dreigen met leedtoevoeging tegen bepaalde ongewen-
ste gedragingen - en de zekerbeid dat een overtreding ook daadwerkelijk
wordt gesanctioneerd - weerboudt de potentiele delinquent er immers van om
een misdaad te begaan. Voor beide groepen ligt in bet begrip 'vergelding' een
barde maatstaf voor de op te leggen sanctie. Volgens de aanhangers van de
absolute tbeorie dient de straf aan de delinquent precies zoveel leed toe te
voegen als nodig is om bet kwaad van bet delict te neutraliseren. Uit een rela-
tieve theorie vloeit bet standpunt voort dat de straf zoveel leed moet toevoegen
dat een potentiele delinquent, een recbtsgenoot van de veroordeelde, daardoor
wordt afgebouden van bet plegen van dezelfde misdaad. Daartoe is bet bij-
voorbeeld volgens Beccaria voldoende, dat de nadelen van de straf groter zijn
dan bet voordeel dat bet plegen van bet misdrijf oplevert", En daarmee zijn
we weer terug bij ons uitgangspunt, het proportionele vergeldingsbeginsel. In
de woorden van Melai: 'Misdaad en straf veronderstelden elkaar in boekhoud-
kundige samenhang en nauwkeurigheid, zodat de burger wist waaraan hij toe
was.,44

.. H.J Smidt, 1881, p. 137.
43 Beccaria, 1764, p. 367.

44 A.L. Melai, Het strafrecht en de cirkel der abstractie, Oratie Leiden, Arnhem 1969, p. 13-14.
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4. In de neo-klassieke richting is de straf het noodzakelijk rechtsgevolg van een
misdaad. Volgens de absolute straftheorie is dit een eis van gerechtigheid:
zoals hiervoor reeds is gezegd, gaat het om herstel van een 'metafysisch even-
wicht'. Aanhangers van een relatieve theorie gebruiken meer profane bewoor-
dingen. De straf is naar hun mening onmisbaar om nieuwe rechtsschendingen
te voorkomen. Rossi drukt het zo uit: 'Ne punissez pas Ie vol, vous multipliez
les voleurs'. 45

5. Op grond van het bovenstaande kunnen enkele aanvullende opmerkingen
worden gemaakt over het mensbeeld dat aan de neo-klassieke richting ten
grondslag ligt. Kennelijk wordt er vanuit gegaan dat alle individuen in tenmin-
ste een aantal opzichten gelijk zijn. Hierbij moeten we opnieuw onderscheid
maken tussen de verdedigers van een absolute respectievelijk een relatieve
straftheorie. De eerstgenoemden menen dat dezelfde straf (qua soort, maat en
modaliteit) toegepast op verschillende delinquenten, aan elk van hen dezelfde
hoeveelheid leed toevoegt. De laatstbedoelde groep juristen denkt dat een
bepaalde straf alle burgers in gelijke mate zal afhouden van het plegen van het
delict waartegen die straf is bedreigd. Dit standpunt berust op het beeld van de
homo economicus: de mens is een rationeel calculerend individu, dat zijn
gedrag laat bepalen door de afweging van verwachte lusten en lasten.

6. Uiteraard speelt in het neo-klassieke strafrecht de rechtszekerheid een over-
koepelende rol. Het individu moet de rechtsgevolgen van voorgenomen hande-
lingen kunnen berekenen; hij moet kunnen voorspellen hoe de overheid op
bepaalde onrechtmatige daden zal reageren. Deze voorzienbaarheid zou
kunnen worden ondergraven indien de situatie na de litigieuze handeling ten
nadele van de betrokkene zou kunnen veranderen.

7. De rechtsstaatgedachte. In het model van de trias politica zochten en vonden
de verlichtingsfilosofen waarborgen ter bescherming van de vrijheid van de
burger tegen een willekeurige of overmatige machtsuitoefening door de
overheid. Om te garanderen dat elk van deze machten zich ook daadwerkelijk
aan de haar toebedeelde taak houdt, wordt deze in grondwetten vastgelegd.
Het primaat ligt binnen dit systeem bij de wetgevende macht. Voor Mon-
tesquieu was dit, gelet op zijn wetsbegrip, nogal vanzelfsprekend. Wetten zijn
volgens zijn inzichten immers geen subjectieve machtsspreuken van een
soeverein of een verzameling burgers, maar houden de betrekkingen in die
noodzakelijk volgen uit de natuur der dingen." Wanneer de wet op deze
wijze wordt opgevat als de rede die in de werkelijkheid wordt aangetroffen,
mag daar uiteraard niet aan worden getomd door de andere machten in de
staat. In de 19de eeuw werd het primaat van de legislatieve macht op een

., Rossi, 1841, p. 384.
46 Zoals bekend begint het boek De I'esprit des lois met de zin: 'Les lois, dans la signification la

plus etendu, sont les rapports necessaires qui derivent de la nature des choses .. .'(1, 1).
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geheel andere wijze gemotiveerd, namelijk met een beroep op procedurele
overwegingen. De wet wordt vastgesteld in samenspraak met volksvertegen-
woordigers en vormt daardoor een afspiegeling van de volkswil, De burger
die zich daartegen verzet mag worden gestraft omdat hij zich keert tegen de
wil van het volk, Het wetsbegrip biedt dan tevens een gedeeltelijke reehtvaar-
diging van de straf. Het leidende beginsel van de reehtsstaat bestaat daarin dat
de uitvoerende en de reehterlijke macht sleehts mogen en dan ook moeten
handel en wanneer de wetgever daartoe middels een wet gebiedt. Voor de uit-
voerende macht betekent dit onder meer dat de wettelijke verplichting tot
opsporing van strafbaar gestelde gedragingen met zich meebrengt dat ieder
achterhaald delict aan de reehter zal moeten worden voorgelegd. De uitvoeren-
de macht is voorts verplicht om ieder reehterlijke vonnis ten uitvoer te leggen.
Gratie is in dit stelsel dan ook onmogelijk", Voor de reehterlijke macht
impliceert de gebondenheid aan de wet dat de reehter bij de beoordeling van
de vraag of een concrete gedraging valt onder een delictsomschrijving (de
kwalificatie beslissing) strikt gebonden is aan de tekst van de wet (verbod ge-
woontereeht) en niet door middel van interpretatie meer of anders mag be-
straffen dan door de wetgever is voorzien (verbod van analogie). Deze relatief
ondergeschikte positie van de reehterlijke en de uitvoerende macht brengt ook
voor de wetgever zelf beperkingen met zich mee. De preponderante plaats van
de wet in het stelsel van strafreehtsbedeling kan alleen dan leiden tot de
daarmee beoogde reehtsbescherming voor de burger, wanneer er eenduidige
wetten worden gemaakt (Bestimmtheitsgebot ad legem) en er op elk delict een
vaste sanctie (zowel naar maat als soort) is gesteld (Bestimmtheitsgebot ad
poenam).

Ik zal nu een korte opsomming geven van de reehtsbeginselen die centraal staan
in de neo-klassieke strafreehtstheorie. Over het schuldbeginsel kan ik op deze
plaats kort zijn. Schuld fundeert de verantwoordelijkheid. De verkeerde wilsrich-
ting van de dader legitimeert het repressieve optreden van de overheid. Mens rea
is de conditio sine qua non van het strafrecht. Het proportionele vergeldingsbe-
ginsel vormt zoals gezegd het hart van de dogmatische vormgeving van het neo-
klassieke strafrecht. Zowel vanuit een absolute als ook vanuit een relatieve
straftheorie houdt dit beginsel niet aIleen een criterium in voor een bovengrens
van de strafoplegging, maar tevens voor de ondergrens. Kortom: men moet more
geometrico straffen.j" Ook het gelijkheidsbeginsel vloeit rechtstreeks voort uit
het eerder beschreven indeterministische mensbeeld. Servan heeft weinig woorden
nodig om de principiele betekenis hiervan te onderstrepen: "... sans I'egalite, la

41 Ch.J. Enschede en A.Mulder, De wettelijke regelen betreffende de straftoemeting ; bewerkt door
L.C.M.Meijers, Zwolle 1986, p. II.

•• Zie L. Dupont, 1979, p. 60. In de navolgendealinea's van mijn betoog is gebruik gemaakt van p.
48-93 van dit boek.

132



justice est un vain nom"." Volgens het personaliteitsbeginsel mag de sanctie uit-
sluitend degene treffen die zelf het delict heeft begaan. De procesrechtelijke
invaIshoek wordt vooraI bestreken door het publiciteitsbeginsel. Dupont stelt dat
met name het meer open bare karakter van een strafproces een fundamentele
hervorming was." Enerzijds zou daardoor de controle worden versterkt op de
rechtmatigheid van de overheidsinterventies tegen verdachten; anderzijds zou het
publieke schouwspel een instrument vormen ter beinvloeding van het gedrag van
de burgers en zou door het openlijke en correcte repressieve optreden een nieuwe
kans ontstaan voor de geloofwaardigheid - de legitimiteit - van de strafrechts-
bedeling. Vervolgens is er het subsidiariteitsbeginsel. Het strafrecht is een
ultimum remedium. Het mag aileen worden ingezet wanneer andere handhavings-
mechanismen ontoereikend zijn, en aIs er toch naar dit middel moet worden ge-
grepen, dient de minimale straf aIs de optimale te worden beschouwd. Voorzover
vanuit dit gezichtspunt te harde sancties worden ontraden omdat ze geen bijdrage
leveren aan de preventie van misdrijven, zijn er duidelijke raakvlakken met het
beginsel van proportionele vergelding. Waar het subsidiariteitsbeginsel vooral
wordt ingezet ter bestrijding van een overdaad aan strafbepalingen, of als toets-
steen voor de mate waarin de strafbare gedragingen zijn gespecificeerd, vormt het
een ondersteuning van diverse andere klassieke rechtsbeginselen. De kroon op het
werk wordt gevormd door het legaliteitsbeginsel. De dogmatiek van het (neo-
)klassieke strafrecht culmineert in de eis om strafoplegging in volle omvang
atbankelijk te maken van een expliciete, voorafgaande, en schriftelijke machtiging
door de wetgever. In de bekende woorden van de revolutionaire Declaration:
'Nul ne peut etre puni qu'en vertu d'une loi etablle et promulgee anterieurement
au delit et legalement appliquee' (art. VIII).51

Gelet op de voorafgaande beschouwingen is het gemakkelijk aan te tonen waarom
dit legaIiteitsbeginsel als sluitstuk van het ontworpen stelsel moet gelden. Het
schuldbeginsel staat in de weg aan bestraffing van burgers die niet wisten, en niet
konden weten, dat bepaaIde gedragingen verboden waren. Het mensbeeld van de
homo economicus - en de daarop gebaseerde leer van de psychologische dwang -
kan aileen in crimineel-politieke zin worden uitgebuit door ex ante aan te kondi-
gen welke leedtoevoeging iemand te wachten staat die overweegt een misdaad te
begaan. De hierv66r beschreven rechtsstaatgedachte en de eis van individuele
rechtszekerheid leiden tot hetzelfde pakket van eisen: verbod van wetgeving met
terugwerkende kracht, verbod van strafbaarstellend ongeschreven recht, verbod
van anaIogie, en een gebod tot nauwkeurige specificatie van delicten en daartegen
bedreigde sancties. Tenslotte kunnen aI deze onderdelen van het legaliteitsbe-

49 M. Servan, Reflections sur un evenement important, in: Oeuvres choisies de Servan, Avocat
General au Parlement de Grenoble, Parijs 1825, deel II, p. 217-218; en L. Dupont, 1979, p. 55.

50 L. Dupont, 1979, p. 64.
jt Zie par. 3.2.
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ginsel ook worden ondersteund vanuit het destijds vigerende strafbegrip. P.J.A.
von Feuerbach bijvoorbeeid definieerde de straf alsvoIgt: 'Jede rechtliche Strafe
im Staat ist die rechtliche Foige eines, durch die Nothwendigkeit der Erhaltung
ausserer Rechte begriindeten, und eine Rechtsverletzung mit einem sinnlichen
Uebel bedrohenden, Gesetzes. ,52 Uit deze omschrijving leidde deze auteur
vervolgens de fameuze drie elementen van het wetmatigheidsbeginsel af: nulla
poena sine lege, nulla poena sine crimine, nullum crimen sine poena legali. Hij
tekende hierbij nog aan dat deze richtlijnen geen enkele uitzondering verdragen.
Ik teken hierbij aan dat het samenstel van rechtsbeginselen in het (neo-jklassieke
strafrecht een meerduidige betekenis had. In de eerste plaats bevorderde het een
verstrekkende rechtsbescherming van de burger tegen de overheid. Ten tweede
(maar niet minder belangrijk) hield het een rationalisering van de strafrechtsple-
ging in, waardoor het gouvemement de gelegenheid kreeg om slagvaardiger op te
treden tegen misdadige elementen in de samenleving.P In de derde plaats biedt
dit stelsel ook een rechtsgrond voor repressieve actie tegen een individu dat zich
niet aan de afgesproken regels houdt. In dit opzicht zijn de legaliteit en de
legitimiteit van de rechtsbedeling in het (neo-jklassieke strafrecht te beschouwen
als loten van dezelfde stam.

4.8 Politiemaatregelen

Op 1 december 1813 was door het algemeen bestuur aan de rechterlijke macht
bevolen om 'voort te gaan, regt te spreken, overeenkomstig de thans in vigeur
zijnde wetten'. 54 Dat betekende dat de code penal, met de modificaties van 11
december 1813, werd gehandhaafd. Daamaast behielden ook afzonderlijke wetten
in materiele zin, waarin strafbepalingen waren opgenomen, hun rechtskrachr".
Daarbij moet worden gedacht aan:
1. ,Ordonnancien , Placaten, Gewestelijke en Plaatselijk Keuren, Octrooijen en

Statuten' uitgevaardigd ten tijde van de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden.

2. 'Wetsbepalingen, daargestelt onder de Bataafsche Regeringen'.
3. 'Wetten, uitgevaardigd tijdens de regering van Koning Lodewijk Napoleon'.
4. 'Wetten van Franschen oorsprong, die bij de inlijving van ons Vaderland in

" Feuerbach, 1805, § 19.
" Deze stelling is vooral mooi uitgewerkt door L. Dupont, a.w. p. 48 e.v., die spreekt van een

'pragmatische dimensie' en een 'organisatorische dimensie'.
,. In additionele artikelen bij de grondwetten van 1814, 1815, 1840 en 1848 werd dit bestestigd.

Van Deinse, De Algemeene Beginselen van Strafregt, 1860, p. 186.
" Opsomming ontleend aan: Van Deinse, 1860, p. 179.
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het Fransche Keizerrijk ten jare 1811, zijn ingevoerd en executoir verklaard,
of die tijdens de Fransche overheersing (1811-1813) zijn uitgevaardigd'.

5. 'Wetten en Besluiten van den Soevereinen Vorst, 1813-1814'.

Het was niet altijd eenvoudig om na te gaan of in dergelijke wetten opgenomen
stratbepalingen (nog) wei verbindend waren. Het kwam namelijk herhaaldelijk
voor dat de autoriteit die verantwoordelijk was voor de desbetreffende stratbepa-
ling inmiddels als gevolg van 'den veranderden regeringsvorm' zijn strafwetge-
vende bevoegdheid had verloren. Tot zover was er geen probleem omdat volgens
vaste jurisprudentie van de Hoge Raad stratbedreigingen 'voorkomende in derge-
lijke verordeningen (hoezeer dan ook administratieve van kracht) als vervallen
(moeten) worden beschouwd' .56 Veel moeilijker was het om uit te maken wan-
neer er sprake was van een strajbedreiging. Dat het 'sluiten in ijzers' door de
Hoge Raad als straf werd aangemerkt zal geen verwondering wekken.? Dat het
'sluiten van den molen voor een bepaalden tijd' ook als een strajbedreiging moet
worden aangemerkt is aI een stuk minder vanzelfsprekend." Nogmaals voor de
duidelijkheid: uit het oordeel dat de betreffende sanctie als straf moest worden
aangemerkt vloeide in deze gevallen rechtsstreeks de onverbindendheid van de
stratbedreiging voort. Voor het overige behielden dergelijke verordeningen
rechtskracht.
De strafrechter kreeg ook te maken met verordeningen van instanties die welis-
waar hun strafwetgevende bevoegdheid niet hadden verloren maar wier strafwet-
gevende competentie bij de wet (in formele zin) was ingeperkt. Zo hadden de
provinciale staten bij de wet van 6 maart 1818 (Stb. 12) de bevoegdheid behou-
den om de niet-naleving van hun voorschriften met straf te bedreigen, echter met
de beperking dat deze straffen niet zwaarder mogen zijn dan 'eene geldboete van
ten hoogste vijf-en-zeventig gulden en gevangenisstraf, uiterlijk voor den tijd van
zeven dagen, hetzij afzonderlijk, of wel beide straffen te zamen genomen'. Ook
voor gemeentebesturen gold een dergelijke beperking. Van Deinse merkt op dat
daarmee de straffen die deze instellingen mogen stellen op de niet-naleving van
hun voorschriften limitatief zijn vastgesteld en dat betekent 'dat geene andere dan
de daarbij opgenoemde straffen kunnen bepaald worden'. 59

In de jaren tussen 1840 en 1850 groeide de wrevel over de beperkte middelen die
de lagere overheden ter beschikking stonden bij de afdwinging van hun verorde-
ningen. Daarbij was niet zozeer de beperkte strafwetgevende bevoegdheid van de
lagere overheden een steen des aanstoots maar veelmeer de ineffectiviteit van het
strafrecht als zodanig. Deze onvrede kan worden verklaard uit het gegeven dat de

,. Van Deinse, 1860, p. 184.
51 Van Deinse, 1860, p. 399.
" H.R. 30 Augustus 1845, Rsp. XXII, p. 123.
59 Van Deinse, 1860, p. 206.
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overheid (en met name de lagere overheid) zich steeds intensiever met het
maatschappelijk leven begon te bemoeien. Daarmee groeide de behoefte aan een
adequaat bestuurlijk instrumentarium. Het strafrecht bleek daartoe niet in alle
opzichten even geschikt. Dit kan worden geillustreerd aan de hand van de discus-
sie omtrent de 'amotie' of de 'illico demolitie'. Op 21 oktober 1850 werd het
ontwerp van de zogenoemde Kringenwet door minister Van Spenger bij de kamer
ingediend. In de memorie van toelichting op de artt. 56, 57 en 58 van die wet is
het volgende aangetekend:

'Ten einde bij de handhaving der wet aUen omslag te vermijden, die toch aan de ingezetenen geene
meerdere waarborgen tegen willekeurige handelingen zoude verschaffen, is het wenschelijk voorgeko-
men, de handelingen in strijd met de wet, door den strafregter te doen te keer gaan. Burgelijke
regtsgedingen zouden den ingezetenen groote kosten veroorzaken, en zijn daarboven uit hoofde van
hun omslagtigheid en langdurigheid, weinig geschikt, om aan de wet de haar noodzakelijke kracht bij
te zetten. Het zal voorts wel geen betoog behoeven, dat eene bedreiging van straf niet voldoende kan
worden geacht ter beteugeling van het kwaad dat men wenscht te keer te gaan. ( ... ) Menig eigenaar
zou zich de straf laten welgevaUen, indien hij daardoor zich blijvend in het bezit van iets zou kunnen
stellen, hetwelk de wet verbiedt te maken. De bepaling omtrent de verpligting tot wegruirning mag
hier dus wei als van het hoogste belang geacht worden; welke evenwel onvolmaakt zou wezen,
indien, bij gebreke van de belanghebbenden om aan het bevel deswege van den regter te voldoen, niet
aan den Staat de bevoegheid wierd gegeven de wegruiming ten koste van de nalatigen te doen plaats
hebben. Dit behoeft evenwel slechts eene bevoegheid te zijn, geene verplichting, omdat een gemaakt
werk van zoo weinig aanbelang kan wezen, dat de dadelijke wegruirning niet dringend gevorderd
wordt"."

In het bovenstaande fragment van de memorie van toelichting bij de Kringenwet
wordt er vanuit gegaan dat de bevoegdheid van het bestuur tot het uitoefenen van
politiedwang een wettelijke basis moet hebben. In de memorie van toelichting bij
de zes maanden later (3 maart 1851) op gezag van minister Thorbecke bij de
tweede kamer ingediende gemeentewet wordt een ander standpunt gehuldigd.
Daarin wordt namelijk betoogd dat de gemeentelijke overheid ook zonder een
uitdrukkelijke wettelijke basis 'maatregelen van politiedwang' mag uitoefenen.
W.F. Prins schrijft in zijn prae-advies voor de vereniging voor administratief-
recht in 1954 dat deze opvatting voor het eerst is uitgewerkt door G. de Vries
Azn (een oud-leerling van Thorbecke) in zijn monografie: 'De wetgevende macht
van de plaatselijke besturen'. De Vries Azn betoogt dat de gemeentelijke wetge-
ver niet aileen straf kan stellen op overtreding van zijn voorschriften maar ook
'politiemaatregelen' kan verordenen. Deze laatste bevoegdheid vloeit zijns inziens
voort uit de macht om bij verordeningen voorschriften te geven:

'Die de macht heeft om te bevelen, moet ook de magt hebben om zijne bevelen te doen eerbiedigen.
Op tweederlei wijze nu kan men de nakorning van een gegeven bevel verzekeren; te weten rniddelijk
en onrniddelijk. ( ... ) Middelijk door bedreiging van straf, want de vrees voor straf maakt, dat men
zich aan het gegeven bevel oderwerpt. ( ... ) Onmiddelijk door zelf de uitvoering van het gebodene te
doen bewerkstelligen, het verbodene te verhinderen, of, voor zoover het verbod reeds overtreden

60 Geciteerd door W.F. Prins, Politiedwang, prae-advies VAR 1954, p. 6 en 7.
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mogt zijn, het gedane weder te niet te doen. De maatregelen hiertoe te nemen, noemt men maat-
regelen van politie. C ..• ) Geen van beide de genoemde wijzen is op zich zelve genoegzsam. Wie zijne
verordeningen wil doen gehoorzarnen, zal van beide gebruik moeten maken' .61

De Vries Azn acht ten aanzien van maatregelen van politie een expliciete wettelij-
ke basis overbodig. Datzelfde geldt zijns inziens voor de tussenkornst van een
reehter. Hij schrijft op pagina 245 van zijn hierboven aangehaalde monografie dat
deze maatregelen van politie 'hebben dit eigenaardigs, dat terwijl geene straf ten
uitvoer gelegd kan worden dan krachtens een rechterlijk vonnis, de plaatselijke
besturen tot de uitvoering der bij verordeningen voorgeschreven politiemaatrege-
len, ook zonder voorafgaand vonnis bevoegd zijn'. Thorbecke sluit zich, zoals
gezegd, in de memorie van toelichting bij de gemeentewet aan bij de opvattingen
van de Vries Azn. In art. 180 van de gemeentewet heeft Thorbecke niettemin de
bevoegdheid van de gemeentelijke wetgever tot amotie nadrukkelijk opgenomen.
Art 180 luidde:

'Onder de uitvoering der verordeningen van den Raad, behoort de bevoegdheid tot het, desnoods ten
koste der overtreders, doen wegnemen, beletten of verrigten van hetgeen, in strijd met die verordenin-
gen, wordt daargesteld, ondernomen of nagelaten,
Spoedeischende gevallen uitgezonderd, geschiedt dit niet, dan nadat de belanghebbende schriftelijk is
gewaarschuwd' .

Volgens Thorbecke in de memorie van toelichting op de gemeentewet is art. 180
een bepaling van 'zeer bescheiden betekenis, waaraan zelfs geen behoefte zou
bestaan indien niet de plaatselijke wetgever van tijd tot tijd verzuimde in zijn
verordeningen te zeggen, dat de met de uitvoering belaste organen bevoegd zijn
zelf te bewerkstelligen, wat in strijd met de verordening mocht zijn nagelaten, -te
beletten wat zij verbiedt, -weg te nemen wat in strijd met haar bepalingen mocht
zijn aangelegd'. Omdat deze bevoegdheid van het uitvoerend orgaan bij het
zwijgen der verordening 'wellicht' kan worden betwist, moet art. 180 op dit punt
eventuele twijfel wegnemen.
De opvatting dat het (plaatselijke) bestuur, ook zonder uitdrukkelijke wettelijke
basis en zonder reehterlijk consent de bevoegdheid zou hebben om middels een
politiemaatregel goederen van burgers aan te tasten is in de Staten-Generaal niet
onbetwist gebleven. Zo zag Thorbeeke zich gedwongen de tweede-kamer de
verzekering te geven dat in de bevoegdheid tot amotie niet het recht besloten lag
om woningen binnen te treden. Bij de grondwetsherziening van 1887 wordt
nogmaals gediscussieerd over de vraag of politiemaatregelen een basis in de wet
dienen te hebben. De aanleiding daartoe is ditmaal de vraag of bij AMvB gege-
yen voorschriften, zonder een expliciete wettelijke basis, middels politiedwang
kunnen worden afgedwongen. Buys, de ondervoorzitter van de grondwetsherzie-
ningscommissie-Heernskerk vindt van niet. Hij stelt dat bij algemene maatregel

61 G. de Vries Azn, De wetgevende macht van de plaatselijke besturen, 1846, p. 183.
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van bestuur slechts uit krachte van een wet voorschriften kunnen worden gegege-
yen door 'strafbepaling oj politiedwang' te handhaven. Want zo vervolgt Buys:

'strafbepaling en politiedwang zijn beide middelen waarrnede de overheid aan een voorschrift
bindende kracht verleent en dus dient, zo men geen ingrijpen in de rechtstoestand der burgers begeen
dan krachtens een wet, de bevoegdheid des Konings om zulke voorschriften uit te vaardigen aan
banden worden gelegd' .61

De kamer verwerpt echter de opuue van Buys. In de uiteindelijke tekst zijn de
woorden 'of politiedwang' dan ook niet opgenomen.f

4.9 De verhouding tussen de politiemaatregel en de straf

De verhouding tussen politiemaatregelen en straffen kwam in 1852 aan de orde
bij de parlementaire behandeling van 'de wet tot voorlopige voorziening in
sommige waterstaatsbelangen'. In deze wet krijgen waterschapsbesturen de
bevoegdheid om straf te verbinden aan hun verordeningen. De mogelijkheid tot
strafbedreiging van waterschapsbesturen wordt evenwel beperkt tot een geldboete
van fl. 25,- of een gevangenisstraf van ren tot drie dagen. In de kamer werd de
vraag gesteld of daarmee allerlei in reglementen (van waterschapsbesturen)
uitdrukkelijk als straf aangeduide andere sancties, zoals de uitbesteding van
verzuimde werken ten koste van de nalatigen op zogenaamd 'dub bel gewin of
dubbele weerpenning' en het vastleggen van molens en sluizen, zouden vervallen.
Thorbecke stelt in zijn memorie van antwoord dat 'dub bel gewin of dubbele
weerpenningen' straffen zijn (dat voigt zijns inziens 'uit de aard der zaak') en dus
conform de bestendige jurisprudentie van de Hoge Raad komen te vervallen,
maar zo laat hij daar op volgen: 'daardoor worden echter de nalatigen niet
ontheven van de betaling der kosten die van bun verzuim bet gevolg zijn'.64 De
verzegeling van molens, sluizen en werktuigen komt, zo vervolgt Thorbecke, in
de wet 'niet voor als een straf, maar als een politierecht; en om nu uit de be-
voegdbeden van de waterschapsbesturen niet te laten verdwijnen, wanneer de
nieuwe straf in de plaats komt van degene die tbans wellicbt die naam hier en
daar draagt, is het dat bet politierecht, als politierecht (in art. 6 der wet)
uitdrukkelijk gehandbaafd wordt. Dat het als zodanig bestaat, binnen of buiten
zekere perken, dit zal, geloof ik, niemand betwisten'.
Dit standpunt is opmerkelijk omdat de Hoge Raad tien jaar eerder uitdrukkelijk
had uitgemaakt dat bet sluiten van een molen een straf is.65 Daaraan verbond de

61 Deze parafrase van de opvatting van Buys heb ik ontleent aan: W.F. Prins, 1954, p. 3.
63 Zie hieromtrent W.F. Prins, 1954.
64 Memorie van Antwoord, d.d. 4 juli 1852.
65 H.R. 30 Augustus 1845, Rsp. XXII, p. 123.
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Hoge Raad de consequentie dat de verordening waarin deze straf was opgenomen
onverbindend is, omdat Heemraadschappen hun strafwetgevende bevoegdheid
hadden verloren. In 'de wet tot voorlopige voorziening in sommige waterstaatsbe-
langen' herkrijgen de waterschapsbesturen weliswaar de bevoegdheid straffen
aan hun verordeningen te verbinden maar deze bevoegdheid is beperkt tot een
geldboete van fl. 25,- of drie dagen gevangenisstraf en omvat dus niet 'de sluiting
van een molen", zodat deze straf niet op overtreding van een verordening van een
waterschapsbestuur kan worden gesteld. Thorbecke omzeilt deze gevolgtrekking
door te stell en dat de sluiting van een molen als behorende tot het politierecht in
stand kan blijven. Zijn opmerking dat niemand het bestaan van een zodanig
politierecht zal willen betwisten moet gezien het bovenstaande als pure retoriek
worden bestempeld. Niettemin raakt vanaf 1850 de rechtspraktijk snel vertrouwd
met de figuur van de 'politiemaatregel'.

Vanaf 1850 kan de heersende opinie omtrent de verhouding tussen straf en
politiemaatregel aldus worden omschreven: De overheid handhaaft haar bevelen
langs twee wegen: indirect door de potentiele overtreder met straf te bedreigen en
direct doordat zij de overtreding daadwerkelijk belet of verhelpt. Bestraffing
hoort tot het terrein van 'de justitie', het bedrijf van de rechterlijke macht die
naar toenmalige inzichten een van het bestuur onafhankelijke dienaar van de wet
behoort te zijn, die zich door 'niets anders dan ernst, niets dan rechtvaardigheid'
(Thorbecke) laat leiden. De toepassing van politiedwang daarentegen maakt deel
uit van het 'typisch opportunistische bedrijf van de "politie", die voor haar
optreden geen rechterlijk consent nodig heeft, behoudens een uitzondering: 66

Voor de handhaving van een door haar gepretendeerd civiel recht, bijvoorbeeld
een vordering van kosten van politiedwang, dient de "politie" de weg van een
civiele procedure te volgen. Op deze marrier vindt de "politie" dus wederom de
"justitie" op haar weg, maar nu in een civiele gedaante. G. Polak Daniels heeft in
zijn dissertatie getiteld: 'Eenige opmerkingen over art. 180 der gemeentewet"?
de tegenstelling tussen politie en justitie in theoretisch opzicht verder uitgewerkt.
In zijn proefschrift hanteert hij het begrip 'politiedwang' voor politionele be-
voegheden. Onder dit begrip leven de 19de eeuwse politiemaatregelen voort in de
administratiefrechtelijke literatuur.

66 Zie W.F. Prins, 1954, p. 9.
61 G. Polak Daniels, Eenige opmerldngen over art. 180 der gemeentewet, Leiden, 1876.
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4.10 De strafrechtelijke politiemaatregel

In de onderhavige peri ode kunnen dus twee ontwikkelingen worden
onderscheiden. In de eerste plaats verandert de 'straf' onder invloed van de
steeds meer terre in winnende vergeldingsleer van karakter. Van een ethisch
neutraal middel tot 'beveiliging' van de rechtsorde transformeert de straf tot een
sterk ethisch geladen methode tot verwezelijking van 'de Gerechtigheid'. Straf-
recht wordt hoe langer hoe meer beschreven in termen van schuld, verwijt en
boete en niet langer slechts in termen van nut, preventie, beveiliging etc. Doordat
onder invloed van het proportionele vergeldingsbeginsel in relatie tot het gelijk-
heidsbeginsel bovendien het aantal (hoofd)straffen wordt gereduceerd tot gevange-
nisstraf, hechtenis en geldboete verdwijnen allerlei straffen waarmee de overheid
direet in de rechtsorde kon ingrijpen. Tegelijkertijd verliest het strafrecht zijn
monopolie als het enige middel van de overheid om in het leven van de burger in
te grijpen. Naast het strafrecht ontwikkelt zich een netwerk van politiebevoegd-
heden waarmee het bestuur de naleving van haar regelgeving, zonder tussenkomst
van de reehter, afdwingt. In zekere zin zou gesteld kunnen worden dat de wer-
kingssfeer van het strafrecht wordt beperkt tot het afstraffen van ethisch laakbaar
gedrag terwijl de 'administratieve' of 'politiebevoegdheden' zijn bestemd tot het
afdwingen van regelgeving met een niet-ethisch geladen karakter. Dat blijkt ook
uit het gegeven dat de verhouding tussen beide rechtsgebieden tegen het einde van
deze periode steevast zo wordt beschreven dat het strafrecht een ultimum remedi-
um zou moeten zijn, gereserveerd voor die gevallen waarin politiemaatregelen on-
voldoende soelaas bieden.
Hieronder zal blijken dat politiemaatregelen incidenteel toch weer een strafreehte-
lijke betekenis krijgen; namelijk in die gevallen waarin de strafrechter om rede-
nen van doelmatigheid beslissingsbevoegdheid wordt toegekend op terreinen die
naar de toenmalige inzichten eigenlijk tot de sfeer van het bestuur behoren. Een
klassiek voorbeeld hiervan is art. 22 van de wet van 29 juni 1854 (Stb. 102). Dit
artikel luidde alsvolgt:

'De vemietiging of onbruikbaarmaking van werktuigen of andere voorwerpen, vervaardigd, geschikt
gemaakt of gediend hebbende tot het plegen van een misdrijf, kan in het vonnis worden gelast'.

Deze bevoegdheid heeft dezelfde achtergrond als de politiemaatregel van art. 180
Gemeentewet. Daarin kreeg, zoals we hierboven hebben gezien, de gemeenteraad
de bevoegheid 'om te doen wegnemen, beletten of verrigten van hetgeen, in strijd
met haar verordeningen, wordt daargesteld, ondemomen of nagelaten". Art. 180
was bedoeld om de gemeenteraad de mogelijkheid te geven de naleving van haar
verordeningen daadwerkelijk te realiseren. Met art. 22 van de wet van 29 juni
1854 wordt geheel in het verlengde van art. 180 Gemeentewet beoogd de rechter
de mogelijkheid te geven de nakoming van een in zijn vonnis bevolen verbeurd-
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verklaring van niet inbeslaggenomen voorwerpen feitelijk af te dwingen.f Daar-
mee werd het in praktijk veel voorkomende probleem opgelost dat de veroordeel-
de weigerde hem toebehorende verbeurdverklaarde goederen uit te leveren. Hij
kon dit straffeloos doen omdat de veroordeelde volgens het stelsel van de code
penal (en volgens dat van het wetboek van 1886) de keuze had tussen uitlevering
van de verbeurdverklaarde goederen en betaling aan de staat van een geldbedrag
gelijk aan de waarde van die goederen. Deze keuzemogelijkheid vloeide direet
voort uit het destijds vigerende strafbegrip. De straf werd namelijk beschouwd als
een bewuste leedtoevoeging aan de veroordeelde. Vanuit dit perspeetief maakt het
niet uit of de veroordeelde het verbeurdverklaarde goed uitlevert of de tegen-
waarde daarvan, in beide gevallen is de leedtoeving per saldo gelijk. Niettemin
werd het geeontinueerde bezit van het verbeurdverklaarde goed in handen van de
veroordeelde onwenselijk geacht indien het een goed betrof dat als gemeengevaar-
lijk werd beschouwd. Een soortgelijk probleem deed zich voor bij gevaarlijke
goederen die niet aan de veroordeelde toebehoren. In dergelijke gevallen kon het
betreffende voorwerp niet worden verbeurdverklaard omdat daarmee aan een
ander dan de veroordeelde leed zou worden toegevoegd. Art. 22 van de wet van
29 juni 1854 was bedoeld om in deze gevallen de uitlevering van de betreffende
goederen daadwerkelijk te kunnen realiseren. Voor Thorbeeke die ministeriele
verantwoordelijkheid droeg voor zowel art. 180 Gemeentewet als voor de wet
van 22 juni 1854 lag de parallel tussen de bevoegheid tot amotie door de gemeen-
teraad en vernietiging door de reehter nogal voor de hand, omdat hij zelfs de
reehtspraak van de onafhankelijke reehter tot het bestuur (,uitvoerende magt')
rekende." Over het reehtskarakter van de vernietiging van gevaarlijke voorwer-
pen merken Asscher en Simons het volgende op:

'Het is echter geen eigenlijke verbeurdverklaring; de vernietiging is geen straf, daar zij immers veelal
een aan het gepleegde misdrijf geheel onschuldigen persoon treft, maar een politiemaatregel, om aan
het verkeer te onttrekken voorwerpen, die voor dat verkeer gevaarlijk zijn gebleken' .'0

De commissie de Wal, die tot taak had een nieuw wetboek van strafreeht voor te
bereiden, had de grootst mogelijke moeite met deze politiemaatregel. De commis-

.. Zie: B.E. Asscher en D. Simons, Het nieuwe wetboek van strafrecht vergeLeken met de code
penal, 's Gravenhage 1886, p. 34: 'De C.P. mistte een dwangmiddel om de verbeurdverklaring te
exeeuteeren indien de afgifte der voorwerpen, die niet reeds voor de behandeling der zaak in
beslag genomen waren, geweigerd werd. Volgens het wetboek zal de reehter het verbeurdver-
klaarde voorwerp in de uitspraak moeten taxeeren. Wordt de afgifte geweigerd, dan treedt
daarvoor in verhouding tot de getaxeerde waarde heehtenis in de plaats. Afgifte van het verbeurd-
verklaarde bevrijdt natuurlijk van de hechtenis, die een maximum heeft van zes maanden'.

69 W.F. Prins, 1954, p. 7. Prins staaft zijn bewering met het volgende aan Thorbecke ontleende
(Aantekening II, p. 145) citaat: De koning, het hoofd van de uitvoerende macht over 't algemeen,
is dus ook, schoon op andere wijze dan ten aanzien der overige delen, hoofd der regtsprekende
mag!'.

10 B.E. Asscher en D. Simons, 1886, p. 34.
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sre streefde er enerzijds naar een gesloten strafrechtstheorie (de neo-klassieke)
aan het nieuwe wetboek ten grondslag te leggen (zie hetgeen hieromtrent is opge-
merkt bij de bespreking van de denkbeelden van Modderman) en anderzijds wen-
ste de commissie de buiten de code penal aan de strafrechter gegeven bevoegdhe-
den zoveel mogelijk een plaats te geven in het (de) nieuwe wetboek(en). Daarbij
liep de commissie al snel tegen het probleem op dat de politiemaatregel zich
onmogelijk liet verenigen met het neo-klassieke strafbegrip. Ret doel van de
'vernietiging' is immers het onttrekken van gevaarlijke voorwerpen aan het
maatschappelijk verkeer, ook in die gevallen dat de betreffende voorwerpen niet
aan de veroordeelde toebehoren en dus van schuldvergelding geen sprake kan
zijn. Daar men echter overtuigd was van de noodzaak van deze politiemaatregel,
probeerde de commissie zowel de kool als de geit te sparen door de bevoegdheid
tot het vernietigen wei in het wetboek op te nemen, maar niet in de titel waar de
straffen waren geregeld. Over de vraag waar de vernietiging wetssystematisch
bezien dan wei thuis hoorde is langdurig vergaderd.
Op de bijeenkomst van de commissie de Wal van maandag 29 april 1872 kwam
de onbruikbaarmaking van gevaarlijke voorwerpen voor het eerst aan de orde.
Ter vergadering werd men het eens over de volgende wetstekst:

'De regter gelast bij zijne uitspraak, zelfs in geval van vrijspraak of ontslag van regtsvervolging, de
vemietiging of onbruikbaarmaking van alle voorwerpen, uitsluitend geschikt tot het plegen van eenig
strafbaar feit.
Gelijke last kan door hem worden gegeven ten aanzien van aile voorwerpen die gediend hebben of
bestemd waren tot het plegen van enig strafbaar feit'?' .

Nu de wetstekst was vastgesteld moest een besluit worden genomen over de
plaatsing van het artikel. In het eerste concept was bet artikel ondergebracht in
titel I 'Algemene bepalingen'. Modderman is daarmee weinig gelukkig omdat de
onbruikbaarmaking van gevaarlijke voorwerpen zijns inziens niets te maken beeft
met de rechtsmachtbepalingen (de heerscbappij van het strafrecht) waarover de
rest van de eerste titel handelt. Hij stelt dan ook voor de onbruikbaarmaking op
te nemen 'aan het slot van Titel IT na de straf van verbeurdverklaring'. Daarop
ontspint zich in de commissie de volgende discussie:

'De leden de Pinto en Pols kunnen zich niet vereenigen met de zienswijze van den heer Modderman
om (... ) art. 7 (bet hierboven geciteerde artikel over de vemietiging van gevaarlijke voorwerpen,
sehr.) over te plaatsen naar Titel D van het eerste boek, lmmers Titel D handelt uitsluitend over de
straffen en de vernietiging en onbruikbaarmaking der in art. 7 bedoelde voorwerpen is volstrekt geen
straf, ( ... ) De heer Modderman kan toegeven de bezwaren tegen de plaatsing van art. 7 in den
tweeden titel, doch stelt dan voor, de art. 7 en 8 als Siotbepalingen van Boek I te beschouwen
(...)' :2

7\ Staatscommissie voor de zamenstelling van een Wetboek van Strafregt "187011876", uitgave van
de Katholieke Hogeschool Tilburg, 1976, onder redactie van AJ.A. van Dorst e.a. (verder te
noemen: "Notulen Cornmissie-De Wal"), deel D, p. 15.

n Notulen Commissie-De Wal, deel D, p. 15 tim 17.
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De leden van de commissie !runnen het met eens worden over de vraag of het
wetsartikel waarin de vernietiging is geregeld moet worden geplaatst in de eerste
titel waar de heerschappij van het strafrecht is geregeld, dan weI in de tweede
titel waarin de straffen staan opgesomd dan weI in de slotbepalingen van het
eerste boek. Uiteindelijk komt men tot de dogmatisch weinig fraaie oplossing
alles bij het oude te laten en conform het concept de onbruikbaarmaking onder te
brengen in de eerste titel na de bepalingen over de heerschappij van het straf-
recht. 73
Kennelijk is de commissie met tevreden met de gekozen oplossing want op de
volgende vergadering op woensdag 15 mei 1872 wordt deze kwestie naar aanlei-
ding van de vaststelling van de notulen van de vorige vergadering opnieuw
besproken.

'Voorzitter De Wal: Men heeft gewezen op de moeilijkheid die dan de indeeling van art. 7 zou
veroorzaken, doeh deze bepaling over vernietiging en onbruikbaarmaking van voorwerpen ware zeer
voegzaarn op te nemen onder die punten van strafvordering welke de eommissie ter regeling aanbe-
veelt; het is toeh niets anders dan een deel van het vonnis'. ( ... ) De heer Modderman stemt dit laatste
volkomen toe, en merkt met goedkeuring des voorzitters op, dat de onbruikbaarmaking en vernieti-
ging eenvoudig eene uitzondering is op de teruggave der stukken van overtuiging bevolen in art. 216
wetboek van strafvordering, zoodat daar ter plaatse het voorsehrift behoort te worden opgenomen,
men vergelijke ook de regtspleging ter zake van valsehheid. De beide andere leden (de Pinto en Pols,
sehr.) volharden eehter in hun vorig gevoelen; zij oordeelen de bewuste vernietiging en onbruik-
baarmaking geene materie te zijn van strafvordering, en wijzen erop dat zo titel I tot de heerschappij
der strafwet wierd beperkt, art. 10 daaruit zou moeten worden verwijderd"."

Daar men er met uit komt wordt een defmitieve beslissing over de plaatsing van
de vernietiging uitgesteld. Op 16 april 1873 krijgt Modderman alsnog zijn zin: de
onbruikbaarmaking wordt van titel I, boek I WvSr. overgeplaatst naar het tweede
lid van art. 216 WvSv. De eerste Titel kan daardoor een nieuw opschrift krijgen:
'Heerschappij van het Strafrecht'. In de notulen wordt dienaangaande opgemerkt:

'Deze voorstellen worden aangenomen met algerneene stemmen, hoewel de heer Modderman art. 9
(art. 7 is immiddels vemumrnerd tot art. 9, sehr.) liever tot slotbepaling van het eerste Boek zou
gemaakt hebben maar toegeeft aan de bedenking van den heer de Pinto, dat dit artikel toeh moeilijk
kan worden opgenomen, onder dezelfde rubriek met de reeds aangenomen slotbepalingen'."

Uit het bovenstaande blijkt dat de commissie de Wal met goed raad wist met de
onbruikbaarmaking van gevaarlijke voorwerpen. Naar neo-klassieke maatstaven
kon de onbruikbaarmaking met als straf worden aangemerkt omdat ze kon
worden toegepast onafhankelijk van de vraag of het betreffende voorwerp de
veroordeelde toebehoort. am deze reden kon de vernietiging met in de titel
waarin de straffen waren geregeld worden ondergebracht. Over de vraag waar de

13 Notulen Commissie-De Wal, deel II, p. 18.
7' Notulen Commissie-De Wal, deel II, p. 35 en 36.
Jj Notulen Commissie-De Wal, deel ill, p. I en 2.
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onbruikbaannaking dan weI thuis hoorde tastte de comrrussie volledig in het
duister. De beide voorgestelde oplossingen binnen het materiele recht: onder-
brengging in titel I 'algemene bepalingen' en de slotbepalingen van het eerste
boek, beide min of meer vergaarbakken met losse bepalingen, ilIustreren de
onzekerheid. De uiteindelijk gekozen oplossing om de 'onbruikbaarmaking' in het
wetboek van strafvordering te regelen komt zeer gekunsteld over. De argumenta-
tie van Modderman dat de onbruikbaarmaking een uitzondering vormt op de
processuele regel dat de stukken van overtuiging na het proces aan de verdachte
worden teruggegeven, en daarom als een regel van procesrecht moet worden
aangemerkt, vormt een regelrechte miskenning van het, aanvankelijk ook door de
commissie onderkende, sanctiekarakter van de onbruikbaarmaking.
Nieboer stelt dat 'de wetgever van 1886 een nauwelijks verhulde afkeer had van
strafrechtelijke maatregelen'?", Volgens de Tilburgse emeritus zou deze afkeer
zo ver gaan dat de wetgever 'een Wetboek van Strafrecht vaststelde waarin de
maatregelen expres waren vermeden'?", Nieboer licht deze stelling toe door te
refereren aan de hierboven weergegeven discussie omtrent de vernietiging van
gevaarlijke voorwerpen. Daarnaast geeft hij de volgende voorbeelden waaruit de
aversie van de legislatieve tegen politiemaatregelen zijns inziens blijkt:

'Onder de oude strafwet, die voor 1886 gold, konden bedelaars en landlopers krachtens rechterlijk
vonnis worden overgebracht naar een bedelaarsgesticht of werkhuis. Dit was geen straf, maar men
noemde het politiemaatregel, De wetgever van de huidige strafwet meende echter dat die werk-
schuwen die wei konden werken gestraft moesten worden met verplichte arbeid. Zo ontwierp hij de
plaatsing in een werkinrichting als straf op luiheid"." C ... ) 'De plaatsing in een krankzinnigengesticht
was niet in het ontwerp van ons huidige strafwetboek opgenomen. Toen werd voorgeste1d dit wei te
doen voelde de minister daar weinig voor want hij yond dat de strafrechter dan ook bevoegd zou
moeten zijn (ik citeer) 'den dronkaard in een verbeterhuis, den idioot in een idiotengesticht en den
somnarnbule in een gasthuis te doen opnemen'. Vertaald wil dit zeggen: als je een maatregel opneemt
zit je vast aan meer' :79

Ik zal hieronder de parlementaire lotgevallen van de 'plaatsing in een rijkswerkin-
richting' en de 'plaatsing in een krankzinnigengestigt' bespreken. Tenslotte zal ik
aandacht besteden aan de jeugd-rnaatregel 'plaatsing in een rijksopvoedingsge-
stigt' .

4.10.1 De plaatsing in een rijkswerkinrichting

De plaatsing in een rijkswerkinrichting bestond zoals Nieboer terecht opmerkte
ook reeds onder de vigeur van de Code-Penal. Hoewel deze plaatsing door de

7. w. Nieboer, Straf en Maatregel, oratie Groningen 1973, p. 4.
77 Nieboer, 1973, p. 4.
78 Nieboer, 1973, p. 4.
79 Nieboer, 1973, p. 5.
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rechter bij zijn vonnis werd gelast, was zij onder de vigeur van de code penal
(art. 274) geen straf maar een 'politiemaatregelt.P' De term 'politiemaatregel'
komt als zodanig in de code penal met voor maar wordt in de literatuur gebruikt
als een begrip waarmee administratieve bevoegdheden van de strafrechter worden
aangeduid." De wetgever van 1886 doet het voorkomen alsof de omzetting van
deze politiemaatregel in een bijkomende straf is ingegeven door overwegingen
van crimineel-politieke aard. Ik: citeer uit de memorie van toelichting:

'Eindelijk behoeft het geen betoog, dat bedelarij en landloperij krachtiger zullen kunnen worden
beteugeld, wanneer de wet de plaatsing in de werkinrigting als straf, die inrigting zelve als een
strafgesticht beschouwt. Tot nu toe hebben de bedelaarsgestichten steeds eene tweeledige bestemming.
Zij strekken tot verblijf voor veroordeelde bedelaars en tevens tot verplegingsoord van behoeftigen die
derwaarts worden opgezonden, ten einde te voorkornen dat zij tot bedelarij vervallen. Deze tweedelige
inrigting heeft ten gevolge in de eerste plaats dat de gestichten, uithoofde van de aanwezigheid van
hen, die daarin zonder vonnis worden opgenomen, niet tot eigenlijke strafkolonien kunnen worden
gernaakt. ( ... ) In de tegenwoordige wetgeving vermengt men straf met armverzorging , Daaraan
behoort een einde te komen"."

Ik: ben met Nieboer van mening dat de eigenlijke reden achter de omzetting van
deze politiemaatregel in een bijkomende straf met van crimineel-poltieke, maar
van rechtstheoretische aard is. De wetgever van 1886 was er eenvoudig van
overtuigd dat het niet aanging om landlopers en bedelaars bij wijze van politie-
maatregel van hun vrijheid te veroveren. Dit blijkt duidelijk uit de volgende
passage uit de memorie van toelichting:

'Het gedwongen verblijf in de werkinrichting wordt ondergaan als een wettig gevolg van het plegen
van een misdrijf krachtens eene regterlijke uitspraak. Dit verblijf valt dus onder het regtskundig
begrip van straf, ( ... )' .• ,

De overbrenging naar een rijkswerkinrichting was bestemd voor aile valide
gewoontebedelaars, de duur der opzending werd bepaald op tenminste zes maan-
den en maximaal drie jaar." Ret doel van de straf is volgens de memorie van
toelichting 'verbetering doordat de gestraften tot arbeid bekwaam (worden)
gemaakt en tot werkzaamheid opgeleid worden' .85 'Zal de plaatsing in de werk-
inrichting eenigzins aan haar doel kunnen beantwoorden, dan is het noodig, dat

80 Smidt, 1973, p. 330, A.G. Bosch, Het ontstaan van het Wetboek van Strafrecht, diss, Leiden,
1965, p. 124.

"' In de memorie van toelichting wordt het aanmerken van de overbrenging naar een bedelaarsge-
sticht als politiemaatregel aldus gemotiveerd: 'De artt. 6-11 C.P. noemen die overbrenging niet op
onder de straffen, art. 274 bepaalt dat zij zal plaats hebben na her uiteinde der straf. Aard en duur
van dezen maatregel worden dan ook administratief geregeld'

02 Smidt, 1881, p. 330 en 331.
., Smidt, 1881, p. 330.
M Smidt, 1881, p. 330 .
• 3 Smidt, 1881, p. 331.
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het verblijf in die inrichting ten minste zes maanden dure"." Deze verbeterings-
doelsteling deed volgens minister Modderman geen afbreuk aan het strafkarakter
van de RWI-plaatsing, want zo stelt bij in de memorie van toelichting: Het is
vanzelfsprekend dat de inrichtingen 'zoo zijn ingericht dat de daarin opgenome-
nen gevoelen straf te ondergaan' .g"/

4.10.2 De plaatsing in een krankzinnigengesticht

De plaatsing in een krankzinnigengesticht kwam in het oorspronkelijk ontwerp
van de commissie De Wal met voor. De Commissie van Rapporteurs van de
Tweede Kamer der Staten Generaal stelde deze omissie aan de orde naar aanlei-
ding van art. 37 Sr. waarin de uitsluiting van strafbaarheid ingeval van ontoere-
keningsvatbaarheid wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing van
de geestvermogens was vastgelegd. 'Moet met de wet bepalen dat de regter
ingeval van vrijspraak, evenals de plaatsing van kinderen in een Rijksopvoedings-
gesticht de opsluiting in een krankzinnigengesticht kan bevelen?'88, vroeg de
Commissie van Rapporteurs zich af, De minister reageerde uiterst sceptisch:

'Bepaling dat de rechter, in geval van vrijspraak, opsluiting in een krankzinnigengesticht kan bevelen,
zou logisch daartoe moeten leiden dat hem ook de bevoegdheid verleend werd den dronkaard in een
verbeterhuis, den idioot in een idiotengesticht, den somnarnbule in een gasthuis te doen opnemen. Het
komt den Minister voor dat, als de krankzinnige werkelijk gevaarlijk is, de artikelen 10, 2de en 3de
lid en 15 der wet van 29 rnei 1841 (Staatsblad no. 20) voldoende zijn, am zonder verwijl dat gevaar
te keren' 'N

De bezwaren van de minister tegen het toekennen aan de strafrechter van de
bevoegdheid om de ontoerekeningsvatbare in een krankzinnigengesticht te doen
opnemen, vallen, zo blijkt uit zijn reaktie, in tweeen uiteen. In de eerste plaats
blijkt de bewindsman beducht te zijn voor de precedentwerking die van het
verlenen van een zodanige bevoegdheid uit zou gaan. Hieraan ligt kennelijk de in
die tijd gangbare opvatting ten grondslag dat de taak van de strafrechter in
beginsel zoveel mogelijk beperkt moest blijven. In de tweede plaats gaat minister
Modderman er vanuit dat de door de commissie voorgestelde aanvulling overbo-
dig is omdat wanneer de ontoerekeningsvatbare 'werkelijk gevaarlijk' is de wet
van 29 mei 1841 voldoende mogelijkheden biedt om dat gevaar te keren. Dit
argument verdient enige toelichting. De discussie tussen de minister en de
commissie yond plaats in 1879/1880. In dat jaar gold nog het wetboek van
strafvordering van 1838. Art. 210 van dat wetboek schreef voor dat de strafrech-

86 Smidt, 1881, p. 331.
87 Smidt, 1881, p. 331.
so Smidt, 1881, p. 348
.. Smidt, 1881, p. 348.
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ter de 'beschuldigde' moest 'vrijspreken' indien diens 'schuld' niet 'bewezen'
was. Volgens De Bosch Kemper was ook 'zinneloosheid", d.w.z. krankzinnig-
heid, een reden om de schuld niet bewezen te achten en dus een grond voor
vrijspraak. Krankzinnigheid leidde dus reeds lang voordat de 'gebrekkige ontwik-
keling of ziekelijke storing van de geestvermogens' als grond tot uitsluiting van
de strafbaarheid een plaats kreeg in art. 37 van het wetboek van strafrecht van
1886 tot vrijlating van de beschuldigde. Omdat men ook in 1838 al inzag dat
zulks ongewenst was indien men te maken had met 'een gevaarlijken gek' was in
1841 de krankzinnigenwet ingevoerd. Deze wet verplichtte de officier van jusitie
de voorlopige opneming in een krankzinnigengesticht bij de president van de
reehtbank te vorderen indien 'het stell en des krankzinnigen onder verzekerd toe-
zigt, in het belang der openbare orde of ter voorkoming van ongelukken' noodza-
kelijk is. Tijdens de voorlopige opname, die niet langer dan vier weken mocht
duren, werd onderzocht of de 'toestand des lijders zoodanig' was, dat hij verdere
verpleging in het gesticht behoefde' mede gelet op 'het belang der openbare orde'
en de 'voorkoming van ongelukken'(art. 14). Uiterlijk binnen zes weken na
dagtekening van het bevelschrift van de president moest het verslag van de
geneesheer-observator tezamen met een nieuw 'requisitoir' van het O.M. worden
overlegd aan de civiele kamer van de arrondissementsreehtbank. Deze kon het
openbaar ministerie machtigen de lijder in een geneeskundig gesticht te doen
verblijven gedurende 'eenen bepaalden proeftijd, dien van een jaar niet te boven
gaande' (art. 15).
Minister Modderman heeft, zo blijkt uit het bovenstaande, gelijk wanneer hij in
antwoord op de suggestie van de commissie van rapporteurs stelt dat de krank.zin-
nigenwet van 1841 reeds een oplossing biedt voor gevaarlijke ontoerekeningsvat-
bare delinquenten. Aan de procedure van de krankzinnigenwet kleven eehter
nogal wat nadelen. Zo betoogt ene Mom Visch in Themis" dat, wanneer de
strafreehter na 'nauwkeurig onderzoek' heeft vastgesteld, dat het telastegelegde
feit niet aan de 'krankzinnige' delinquent kan worden toegerekend, het 'maat-
schappelijk belang' geenszins gebaat is bij de inachtneming van de in dit geval
'volkomen overbodige' formaliteiten van de Krankzinnigenwet van 1841. Met
name het gegeven dat de zaak nadat de strafreehter zich er over beeft gebogen
door de civiele reehter opnieuw zou moeten worden onderzocht is volgens Mom
Visch tijdverspilling. Bovendien vreest hij conflicterende gevoelens van de
burgerlijke reebter en strafreehter over de noodzaak tot plaatsing van een bepaal-
de persoon in een krankzinnigengesticbt. Voorts heeft vol gens de meermalen
aangehaalde auteur de frictie tussen de Krankzinnigenwet van 1841 en het wet-
boek van strafvordering van 1838 in verband met de Code Penal anderzijds,
herhaaldelijk geresulteerd in het "wederreehtelijk in bewaring houden" van de

90 Mom Visch, Opmerkingen over an. 37 alinea 2 van het Wetboek van Strafrecht en over het
gerechte/ijkpsychologisch onderzoek in strafzaken, Themis 1887, p. 425 tim 465.
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'krankzinnige' dader. In strijd met hetgeen het wetboek van strafvordering van
1838 daarover voorschreef, werd de vrijgesproken krankzinnige niet zelden in
heehtenis gehouden tot aan de beslissing van de president der arrondissements-
reehtbank ter zake de voorlopige plaatsing in een geneeskundig gesticht. 91 Ten-
slotte noemt Mom Visch de lijdelijke positie van de strafreehter als bezwaar
tegen het stelsel van de krankzinnigenwet van 1841. Indien de strafreehter de
verdachte ontoerekeningsvatbaar acht en tevens van mening is dat de verdachte
wegens zijn gevaarlijkheid een onaanvaardbaar maatschappelijk risico oplevert,
rest hem niets dan 'aan het Openbaar Ministerie officieus in overweging te geven
de opneming, met in achtneming der voorgeschreven formaliteiten, op de gewone
wijze bij den burgerlijken reehter te vorderen"."
Gezien al deze bezwaren tegen een strafreehtelijke toepassing van de procedure
zoals neergelegd in de krankzinnigenwet van 1841 is het niet verwonderlijk dat
de commissie van rapporteurs zich niet door Minister Modderman liet overtuigen
en vasthield aan een speeifieke bevoegdheid voor de strafreehter tot plaatsing van
een ontoerekenbare delinquent in een krankzinnigengesticht.
Ook de bedenkingen van Modderman m.b.t. 'de dronkaards en de somnambulen'
kunnen de commissie niet overtuigen. De commissie merkt laconiek op dat ' de
door de minister getrokken consequentien ten aanzien van dronkaards en som-
nambulen niet juist (zijn), omdat de abnormale toestand dezer personen niet
blijvend is en althans ten aanzien der dronkaards, niet onafhankelijk is van hun
wil,.93
Kortom de commissie van rapporteurs is niet overtuigd door de argumenten van
de minister en stelt daarom voor een tweede lid aan art. 37 toe te voegen luiden-
de:

'Blijkt dat het gepleegde feit den dader wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner
verstande1ijke vennogens niet kan worden toegerekend, dan kan de regter gelasten dat de vrijgespro-
kene in een krankzinnigengesticht worde geplaatst' ."

Smidt meldt dat de minister dit amendement 'bij mondeling overleg' heeft
overgenomen, 'onder bijvoeging dat die plaatsing geschiedt voor een proeftijd,
den termijn van een jaar niet te boven gaande'. 95 Tegen de achtergrond van de
polarisatie die enige jaren na de totstandkoming van het wetboek van strafrecht in
1886 ontstond als een gevolg van de controverse tussen de moderne en de neo-
klassieke richting in het strafrecht is de geringe oppositie tegen de opname van de
maatregel plaatsing in een krankzinnigengesticht in het wetboek van strafrecht
opvallend te noemen. In de jaren voordat de hegemonie van de (neo-jklassieke

91 Hofstee, TBR ell TBS, de TBR ill rechtshistoriscb perspectief, diss. Nijmegen, 1987, p. 31.
92 D.J. Mom Visch, 1887, p. 427.
9' Smidt, 1881, p. 348.
94 Smidt, 1881, p. 349.
9' Smidt, 1881, p. 349.
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school door de modeme richting werd bestreden waren de klassieken kennelijk
bereid op pragmatische gronden inbreuken te maken op de eigen principes. Van
een star dogmatisme en een gebrekkig oog voor de noden van de praktijk, zoals
de modeme richting de klassieke school later verweet, valt nog weinig te be-
speuren. Een factor die aan de soepele opstelling ten aanzien van de eigen
klassieke uitgangspunten heeft bijgedragen is ongetwijfeld gelegen in de om-
standigheid dat de plaatsing in een krankzinnigengesticht Diet werd gepresenteerd
als een altematief voor de bestaande straffen (zoals later met de veiligheidsmaat-
regelen van de modeme richting zou gebeuren) maar als het louter op pragmati-
sche gronden concentreren van reeds bestaande bevoegdheden in de hand van de
strafrechter.

4.10.3 De plaatsing in een rijksopvoedingsgestigt

De aanvaarding van de maatregel van plaatsing in een krankzinnigengesticht is
wellicht begunstigd door de omstandigheid dat in het ontwerp van de commissie-
De Wal reeds een politiemaatregel was opgenomen. In art. 39 Sr. was namelijk
bepaald dat jeugdige delinquenten, die wegens het ontbreken van het oordeel des
onderscheids moesten worden ontslagen van regtsvervolgingen, door de strafrech-
ter in een rijksopvoedingsgestigt konden worden geplaatst. De parallel tussen
beide maatregelen is duidelijk. In beide gevallen wordt de strafbaarheid uitge-
sloten wegens een gebrek in de toerekening, zodat de delinquent in vrijheid zou
moeten worden gesteld. In het stelsel van voor het wetboek van 1886 zou de
officier van justitie indien hij zich met deze vrijheidsstelling Diet zou kunnen
verenigen een beroep moeten doen op de burgerlijke rechter die is aangewezen
om een beslissing te nemen over de plaatsing in een gesticht dan wei in een
inrichting. In beide gevallen wordt om redenen van opportuniteit deze bevoegd-
heid van de burgerlijke rechter overgeheveld naar de strafrechter.
Uit de memorie van toelichting bij de art. 38 en 39 blijkt duidelijk dat de straf-
rechter louter om redenen van doelmatigheid is aangewezen om een beslissing te
nemen over de plaatsing in een rijksopvoedingsgesticht:

'Wordt het kind om zijnen zeer jeugdigen leeftijd in geen geval voor den strafregter geroepen (art.
48) (art. 48 werd vemummerd tot art. 38, schr.), dan brengt zijn belang ook mede, dat de last tot
plaatsing in een opvoedingsgesticht, zoo daartoe tennen zijn uitga van den burgerlijken regter. Is
daarentegen die last het gevolg van een strafregterlijk onderzoek dat tot een ontslag van regtsvervol-
ging beeft geleid (art. 49, al. 2), dan is niet aileen de regter voor wien dat onderzoek is gehouden, het
best in staat om te beoordelen of plaatsing in een opvoedingsgestieht wordt vereiseht, maar dan brengt
het belang van den jeugdigen beklaagde tevens mede dat hij niet, met noodelooze venneerdering van
kosten en omslag en minder waarborgen voor eene goede beslissing, naar den burgerlijken regter
worde verwezen opdat door dezen omtrent die plaatsing uitspraak worde gedaan'.96

96 Smidt, 1881, p. 36\.
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Deze verschuiving van competentie van de burgerlijke naar de strafreehter werd
door het parlement zonder discussie geaccepteerd. Dit is opmerkelijk omdat
daannee een vorm van vrijheidsbeneming mogelijk werd gemaakt die niet als
straf kon worden betiteld. In de memorie van toelichting wordt dit zelfs met
zoveel woorden toegegeven:

'Deze opsluiting, dikwijls ook in het belang van het kind zelf bevolen, als het geene naaste betrekkin-
gen heeft of het verblijf bij deze voor hem nadeelig zoude zijn, is geene straf"."

Niettemin moeten de neo-klassieke reehtsbeginselen die de straf normeren vol-
gens de wetgever zoveel mogelijk bij deze politiemaatregel in acht worden
genomen. Zo wordt in de memorie van toelichting betoogd dat er een verband
moet bestaan tussen de ernst van het feit en de op te leggen maatregel:

'Overtredingen of misdrijven waartegen aileen hechtenis of geldboete is bedreigd, moeten echter
geene aanleiding geven tot deze maatregel. Uit deze beperking blijkt ook de bedoeling om de
opsluiting niet te gelasten dan in gevallen van ernstigen aard' .98

4.11 conclusie

In loop van de 19de eeuw doen zich enkele crusiale wendingen voor in de
strafreehtelijke theorievorming. Deze betreffen in de eerste plaats het vraagstuk
van de legitimiteit van de straf. In de 17de en de 18de eeuw werd dit vraagstuk
behandeld als onderdeel van een bredere probleemstelling waarin de eigen reehten
van de onderdaan (het individu) ten opzichte van de vorst (de overheid) centraal
stonden. In de hoofdstukken 2 en 3 heb ik laten zien dat het debat hieromtrent
werd gevoerd op basis van juridische argumenten. In de loop van de 19de eeuw
komt een einde aan de traditioneel juridische benadering van het legitimatievraag-
stuk. Het werk van de filosoof Hegel kan daarbij als een omslagpunt worden
beschouwd. De vraag naar de reehtvaardiging van de straf wordt sinds Hegel
gezien als een typisch (reehts)filosofische kwestie. Deze wending had ingrijpende
gevolgen voor de strafreehtstheorie. Het vraagstuk van de legitimiteit dat in de
18de eeuw nog een onderdeel vormde van de (juridische) strafreehtstheorie,
verschrompelde in kringen van juristen tot een kwestie van reehtspolitieke
postulaten. Het recht van de overheid om te straffen was voor hen niet langer een
onderwerp van wetenschappelijk onderzoek maar simpelweg een kwestie van
levensbeschouwing, van overtuiging. Hierdoor werd een verbinding gelegd tussen
Moraal en Recht, twee begrippen die in de 18de eeuw nog strikt werden onder-
scheiden.

'" Smidt, 1881, p. 361.
9. Smidt, 1881, p. 361.
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Deze ontwikkeling heeft ingrijpende consequenties voor het stratbegrip. De straf
werd in de klassieke strafrechtstheorie beschouwd als een middel ter beveiliging
van de maatschappij. De rechtvaardiging en het doel van de straf werden tegen
deze achtergrond bezien. De straftoemeting werd er zelfs geheel door beheerst.
Deze beschouwingswij ze zou volgens 19de eeuwse critici de gerechtigheid aIs de
eigenlijke grondslag van de straf hebben miskend. Volgens deze critici is de straf
geen 'klinisch' middel tot het bewerkstelligen van een of andere staatsdoelstelling
maar een doel in zichzelf. Van een ethisch neutraaI middel tot 'beveiliging' van
de rechtsorde transformeert de straf tot een sterk ethisch geladen methode tot
verwezelijking van 'de Gerechtigheid'. Strafrecht wordt hoe langer hoe meer
beschreven in termen van schuld, veiwijt en boete en niet langer slechts in
termen van nut, preventie, beveiliging etc. In het leerstuk van de straftoemeting
worden de consequenties van de veranderde benadering van het strafrecht pas
goed duidelijk. De straf vindt zijn maat niet langer in hetgeen noodzakelijk is ter
beveiliging van de maatschappij maar in het verwijt dat de verdachte vanwege
zijn (stratbaar) gedrag kan worden gemaakt.
Toch wordt niet radicaaI gebroken met de 18de eeuwse klassieke strafrechtstheo-
rie. De klassieke inzichten bleven de basis voor aile nieuwe strafrechtscodificaties
tot aan de 80er jaren van de 19de eeuw. WeI onderging de klassieke strafrechts-
theorie een grondige metamorfose. Zij werd los gemaakt van de leer van het
sociaIe contract en door de leer van Rossi met de moraIiteit verzoend. De schuld-
vergelding komt in de klassieke strafrechtstheorie centraal te staan. Daarom
wordt in di~ hoofdstuk gesproken over de neo-klassieke strafrechtstheorie om het
verschil met de 18de eeuwse klassieke strafrechtstheorie, waarin de vergelding
geen noemenswaardige rol speelde, te benadrukken.
De bovenstaande verschuivingen in de strafrechtstheorie hadden ingrijpende
gevolgen voor de (straf)wetgeving. Onder invloed van het proportionele vergel-
dingsbeginsel in relatie tot het gelijkheidsbeginsel wordt het aantal (hoofd)straffen
gereduceerd tot gevangenisstraf, hechtenis en geldboete. Daarmee verdwijnen
aIlerlei straffen waarmee de overheid direct in de rechtsorde kon ingrijpen. Deze
ontwikkeling was niet onproblematisch omdat de overheid zich in de loop van de
19de eeuw juist intensiever met het maatschappelijk leven begint te bemoeien. Er
werd dan ook naarstig omgezien naar een handhavingsmechanisme waarmee de
toenemende ordeningswetgeving kon worden afgedwongen. Tegen deze achter-
grond moet de opkomst worden bezien van een stelsel van politiebevoegdheden
waarmee het bestuur de naIeving van haar regelgeving, zonder tussenkomst van
de rechter, kracht bijzette. Het strafrecht verliest aIs gevolg van deze ontwikke-
ling zijn monopoliepositie van het enige middel van de overheid om in te grijpen
in het leven van de burger. De opkomst van bestuurlijke handhavingsmecha-
nismen staat niet los van de hierboven beschreven veranderde visie op het straf-
recht. Nu stratbaar gedrag in de eerste plaats wordt gezien als moreel verwerpe-
lijk handelen ligt het voor de hand dat rege\geving met een ethisch neutraal
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karakter niet langer via bet strafrecht wordt afgedwongen. In zekere zin zou
gesteld kunnen worden dat de werkingssfeer van bet strafrecbt wordt beperkt tot
bet afstraffen van ethiscb laakbaar gedrag terwijl de 'administratieve' of 'politie-
bevoegdbeden' zijn bestemd tot bet afdwingen van regelgeving met een niet-
ethiscb geladen karakter. Dat blijkt ook uit bet gegeven dat de verbouding tussen
beide rechtsgebieden tegen bet einde van deze peri ode steevast zo wordt beschre-
yen dat het strafrecht een ultimum remedium zou moeten zijn, gereserveerd voor
die gevallen waarin politiemaatregelen onvoldoende soelaas bieden.
De onderlinge verhouding tussen deze 'politiebevoegdheden' en de 'straf' heeft
de wetgever van 1886 voor de nodige hoofdbrekers geplaatst. De commissie De
Wal, die het wetboek van 1886 voorbereidde, streefde naar een sanctiestelsel dat
uitsluitend was gebaseerd op de neo-klassieke strafrechtstheorie. Dit streven werd
ernstig belemmerd doordat de commissie de strafrechter 'tegelijkertijd een aantal
bestuurlijke bevoegdheden (politiemaatregelen) wilde toekennen die vanwege hun
leedtoevoegende karakter sterk op straf leken, maar die overigens onverenigbaar
waren met het neo-klassieke strafbegrip. Voor dit dilemma werden verschillende
wetssystematische oplossingen bedacbt. Zo werd de politiemaatregel van vernieti-
ging van gevaarlijke voorwerpen, die vanwege haar niet-vergeldende karakter
onmogelijk als een straf kon worden bestempeld, omgebouwd tot een strafproces-
suele bevoegdheid: als een uitzondering op de regel dat de stukken van overtui-
ging na afloop van het strafgeding aan de veroordeelde moeten worden terugge-
geven. Ben tweede constructie die we hebben aangetroffen is de verbouwing van
een politiemaatregel tot straf. Zo werd de politiemaatregel 'overbrenging naar een
bedelaarsgestigt' omgezet in de 'bijkomende' straf 'plaatsing in een rijkswerkin-
rigting'. Daarbij werd de vrijheidsbeneming die deze sanctie met zich meebracht
gepresenteerd als een straf op luiheid. Nieboer heeft deze argumentatie terecht als
'nogal wonderlijk' gekarakteriseerd. Ben derde constructie die de wetgever heeft
gehanteerd om het nieuwe wetboek in dogmatisch opzicht zuiver te houden is het
tot strafrechtelijke politiemaatregel bestempelen van sancties die niet met de neo-
klassieke uitgangspunten waren te verenigen, De 'plaatsing in een rijksopvoe-
dingsgestigt' en de 'plaatsing in een krankzinnigengestigt' zijn daarvan een
voorbeeld. De wetgever beschouwde dit als de minst aanlokkelijke wetssystemati-
sche optie. Met name Modderman was zich ervan bewust dat indien de strafrech-
telijk politiemaatregel eenmaal zou zijn erkend als een zelfstandige sanctieca-
tegorie naast de straf, dit vanzelf zou leiden tot meer van dergelijke maatregelen
en daarmee uiteindelijk tot een uitholling van het neo-klassieke karakter van het
wetboek. In hoofdstuk 6 zal blijken hoezeer Modderman daarin gelijk heeft
gekregen.
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Hoofdstuk 5'

De moderne richting in het strafrecht

5.1 InIeiding

Na vele vergeefse pogingen werd in 1886 het eerste Nederlandse wetboek van
strafrecht ingevoerd.? Dit wetboek weerspiegelde op alle hoofdpunten de intellec-
tuele inbreng van de neo-klassieke strafrechtstheorie. Hoewel in zekere zin van
een doorbraak kan worden gesproken, mag de invoering van het nieuwe wetboek
toch niet worden gezien als een definitief succes voor het classicisme. Integen-
deel: in feite was er een pyrrusoverwinning behaald. In de laatste decennia van
de 1ge eeuw verliest het gedachtengoed van het neo-klassieke strafrecht dan ook
veel terrein aan de modeme of nieuwe richting. Dit werd mede bevorderd door
een groot aantai, onderling sterk uiteenlopende en ongelijksoortige veranderingen
in de samenleving.
In de eerste plaats yond een zekere verschuiving plaats in het denken over de
staat. De staat was lange tijd vooral gezien als een uitvloeisel van een sociaal
contract, waardoor er een enigszins kunstmatig karakter aan werd toegekend. In
de loop van de 19de eeuw wordt de nationale staat meer en meer beschouwd als
de natuuriijke leefomgeving van de mens. Het publieke gezag wordt in die
omstandigheden als een vanzelfsprekend gegeven aanvaard, hetgeen de overheid
meer armslag geeft om in te grijpen in menselijke verhoudingen die voordien
werden gerekend tot het particuliere domein van de burgers zelf.
Ten tweede is er de opmars van de wetenschappen. De kennis over natuur, mens
en samenleving neemt snel toe en er ontstaat een ferm vertrouwen dat de verkre-
gen informatie nu ook werkelijk betrouwbaar is en daarom geschikt als basis voor

Hoofdstuk 5 is een bewerking van het eerder verschenen artikel: M.S. Groenhuijsen, D. van der
Landen, De I.K. V. in het spanningsveld tussen klassieke rechtsbeginselen en modeme rechtsopvat-
tingen, opgenomen in: M.S. Groenhuijsen, D. van der Landen (red.), De modeme richting in her
strafrecht, p. 7 tim 93.
Zie omtrent de moeizame voorbereiding van de nationale coditicatie de bronnenuitgave Y.G.M.
Baaijens-van Geloven e.a. (red.), Strafwetgeving in de negentiende eeuw, Tilburg 1985, 6 delen,
m.n. deel I, p. 7-33.
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beleid. Vanuit deze nieuwe zelfbewuste houding worden de leerstellingen van het
neo-klassieke strafrecht kritisch getoetst op hun realiteitswaarde. Empirisch
onderzoek wijst vervolgens uit dat de vooronderstellingen die de aanhangers van
een relatieve straftheorie aan het sanctiestelsel ten grondslag hadden gelegd, Diet
houdbaar zijn. De aanwijzingen nemen bijvoorbeeld toe dat de gedragsregule-
rende werking van de strafrechtsbedeling niet zozeer uitgaat van de afschrikking
door zware straffen, maar in overwegende mate door andere factoren wordt bein-
vloed. Bovendien wordt duidelijk dat misdaad vaak een symptoom is van gebrek-
kig sociaal functioneren en daarom Diet speciaal-preventief kan worden bestreden
met een cellulaire vrijheidsstraf, die de mogelijkheden tot normaal sociaal functi-
oneren in de praktijk juist nog verder uitholt. In een aan Havelock Ellig1 toege-
schreven vergelijking wordt dit inzicht treffend onder woorden gebracht: 'Het kan
misschien mogelijk zijn te leren paardrijden op een houten paard of zwemmen op
een tafel, maar de eel biedt zelfs geen houten surrogaat voor de verbeterende
invloeden van het eerlijke sociale leven". Kortom: na een harde confrontatie met
het dagelijkse rechtsleven blijkt het sanctiestelsel van de neo-klassieke richting
onvoldoende bescherming te bieden tegen gevaarlijke criminelen. En daar komt
nog bij dat onder invloed van de ontwikkeling van de sociale wetenschappen een
altematieve agenda denkbaar, zichtbaar en vervolgens ook plausibel werd. Tegen
de achtergrond van het empirisch aangetoonde echec van de pretenties van het
vigerende systeem werd met name de vraag opportuun met welke andere sancties
dan de vrijheidsstraf de criminaliteit doelmatig zou kunnen worden bestreden.
Als gevolg van deze ontwikkelingen werd de overheersende plaats van de neo-
klassieke richting in het laatste kwart van de vorige eeuw sterk ondergraven.
Steeds meer penalisten en criminologen ontwikkelen nieuwe gedachten omtrent de
beteugeling van misdaad. Daarbij gaat het niet om correcties in de marge van
bestaande theorieen, maar om een totaal andere criminele politiek gebaseerd op
uitgangspunten en vooronderstellingen die haaks staan op die van het neo-klassie-
ke strafrecht. Deze groep vakgenoten krijgt na verloop van tijd bekendheid als de
'nieuwe' of 'modeme richting'. Zij sloten zich aaneen in de op 1 januari 1889
door Franz von Liszt, Gerard Antonius van Hamel en Aldolphe Prins opgerichte
Intemationale Kriminalistische Vereinigung (voortaan aangehaald als: I.K.V.). In
dit hoofdstuk zullen de inzichten die binnen deze vereniging omtrent het sanctie-
stelsel werden ontwikkeld worden onderzocht. Dit zaI tot in detail dienen te
gebeuren omdat de ideeen van de modeme richting van beslissende invloed zijn
op de ontwikkeling van het sanctiestel in de eerste dertig jaar van de twintigste
eeuw (zie hoofdstuk 6).
Ik zaI nu eerst de basis-ideeen van de modeme richting weergeven, voorzover die
van belang kunnen zijn voor het modeme sanctiestelsel.

Engels lid van de lnternationale Kriminalistische Vereinigung.
J .R.B. de Roos, De strafmiddelen in de nieuwere strafrechtswetenschap ; diss. Amsterdam, 1900,
p. 131.
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5.2 Strafrecht en ethiek

De belangrijkste kritiek op de neo-klassieke richting is gericht op de omstandig-
heid dat er geen scherp onderscheid wordt gemaakt tussen ethiek en recht. De
misdaad wordt ten onrechte vooral gezien als een moreel verwerpelijk handelen,
een ethisch kwaad. In een dergelijke optiek passen begrippen als schuld, verwijt,
boete en vergelding. Vanwege zijn laakbare gedrag treft de misdadiger schuld,
die wordt vergolden met straf. Straffen is vooral moreel afkeuren. Deze visie op
de straf zal in de eerste dertig jaar van de twintigste eeuw in het Nederlandse
parlement sterk worden benadrukt door de confessionele partijen (zie hoofdstuk
6).
De modeme richting streeft naar een totale scheiding tussen ethiek en de beoefe-
ning van het strafrecht. In dit opzicht zijn de opvattingen van Von Liszt exem-
plarisch. Deze auteur ziet de straf als een puur empirisch gegeven. De straf is
een maatschappelijk fenomeen, dat in alle tijden en alle culturen zintuiglijk kan
worden waargenomen. Door dat verschijnsel te bestuderen komt hij tot de
volgende definitie:

'Strafe ist ursprtinglich ... blinde, triebartige, durch die Zweckvorstellung nicht bestimmte Reaktion
der Gesellschaft gegen aussere Storungen der Lebensbedingungen des einzelnen wie der vorhandenen
Gruppen von Einzelindividuen'.'

Kortom: de straf was oorspronkelijk een reflex. Het was een geconditioneerde en
dus niet-beredeneerde reactie op bepaalde vergrijpen. Pas later in de geschiedenis
is het besef doorgedrongen dat deze spontane, automatische reactie van de
maatschappij stuurbaar is, met andere woorden: dat met de straf zelfgekozen
doeleinden kunnen worden nagestreefd. Dit inzicht leidt evenwel tot een reeks
nieuwe, principiele en nogallastige vragen. Wanneer de straf niet langer het van-
zelfsprekende gevolg is van een bepaalde prikkel, moet bijvoorbeeld worden
opgehelderd waarom een samenleving gerechtigd is om op deze repressieve wijze
terug te slaan,
Deze vraag naar de rechtvaardiging van de straf kan, aldus de modeme inzichten
aan het eind van de vorige eeuw, niet met wetenschappelijke (positivistische)
methoden en technieken worden beantwoord. Tegen deze achtergrond moet de
bewering van Von Liszt worden bezien, dat de modeme richting 'jene meta-
physische Grundlegung der Strafe gestattet". De strafdoelen lenen zich daarente-
gen wel - en zelfs bij uitstek - voor wetenschappelijke analyse. Von Liszt stelt dat
alle strafrechtelijke stromingen in feite maar een doel hebben: bestrijding van de

F. von Liszt, Der Zweckgedanke im Strafrecht, subtitel: Marburger Universiuitsprogramm 1882,
opgenomenin: Aujsat;.e und Yortrdge von Dr. Franz von Liszt, Berlin 1905, Erster Band, p. 132.
F. von Liszt, 1882, p. 133. Hieronder zullen we overigens nog zien dat aan deze bewering ook
tactische oogrnerken ten grondslag lrunnen liggen.
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misdaad. Door de oorzaken van de misdaad systematisch te onderzoeken en door
de strafmiddelen aan te passen aan de uitkomsten daarvan, kon de verwezenlij-
king van die doelstelling volgens Von Liszt beter worden gerealiseerd, Van
Hamel heeft dit programma a1dus samengevat:

'Wat is die nieuwere richting in het strafrecht? Eenvoudig dit is haar karakter - en het is misschien
goed, dat ik dit om verdere misvattingen te voorkomen nu eens voor goed poneer - de nieuwere rich-
ting in het strafrecht heeft geen ander begeeren, geen ander wetenschappelijk uitgangspunt, dan dat zij
tracht, om gezet en naar wetenschappelijke methode te onderzoeken de invloeden, de individueele en
sociale invloeden, de invloeden van aanleg en omgeving, die de criminaliteit beheerschen, ten einde
daardoor beter te kunnen beoordeelen welke repressieve maatregelen tegen personen en welke sociale
maatregelen ten aanzien van de maatschappij moeten worden genomen, om te verkrijgen een
rechtvaardige en doelmatige repressie en een werkelijke bestrijding van die sociale misstanden, welke
de misdadigheid voeden. Dat is het eenvoudige standpunt en de eenvoudige leer'. 7

Noch de ethiek, noch een beroep op metaphysische gezichtspunten zou een rol
kunnen spelen bij de selectie van aannemelijke sancties. De modeme richting, zo
zegt Von Liszt Ieerstellig , 'verwehrt jeder metaphysischen Speculation iiber den
Einfluss auf die empirische Gestaltung der Strafe", In dit kader kunnen we ook
diens badinerende opmerking plaatsen dat kwesties als schuld en boete maar aan
dichters moeten worden overgelaten. De juridische wetenschap moest zich zijn
inziens beperken tot de feiten (dat wil zeggen: kennis die berust op zintuiglijke
waarneming) .

5.3 Indetenninisme versus detenninisme

Misdaad en straf worden door Von Liszt beschouwd als maatschappelijke ver-
schijnselen, die a1s zodanig toegankelijk zijn voor wetenschappelijk onderzoek.?
De eerste vraag die daarbij aan de orde komt is van aetiologische aard: hoe komt
de mens tot misdadige handelingen? Voor de neo-klassieke strafrechtjuristen was
dit geen moeilijke vraag. De delinquent kiest voor zijn daad omdat hij denkt daar
(materieel of emotioneel) beter van te worden. In de kringen van de I.K.V. wijst
men dit indeterministische standpunt van de hand. De oorzaak van de misdaad is
niet gelegen in de vrije wil van de dader, maar in verschillende factoren die hem
als het ware onverroijdbaar doen neigen tot criminaliteit. Dit standpunt wordt
door de modemen met verve, ja zelfs hartstochtelijk verdedigd. Een voorbeeld
hiervan vormt de volgende uitlating van J.R.B. de Roos:

Handelingen Tweede Kamer 1910-1911, p. 994.
F. von Liszt, 1882, p. 133.
Het is opmerkelijk dat Von Liszt zijn hele leven heeft gezocht naar de oorzaken van de misdaad
en naar geschikte methoden om die weg te nemen, terwijl de oorzaak van de straf voor hem niet
of nauwelijks voorwerp van onderzoek was.
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'Voor den nonnalen mensch, die braaf en eerlijk is opgevoed en leeft in tevredenheid en geluk, is het
gemakkelijk genoeg te roepen: doodt de misdadigers. Knoop ze op, zodat ze mij niet storen in mijn
geluk , Maar zoodra hij zich zelf vergrijpt, voelt hij weI dat het niet zijn vrije keus was die hem deed
struikelen. Dan begrijpt hij wel, dat de omstandigheden iemand tot misdaad lrunnen brengen. leder
mensch is ten opzichte van zijn eigen slechte daden de meest consequente determinist, heeft voor zijn
eigen misdaden een excuus: ik kon het niet helpen; de verleiding was te sterk; de omstandigheden
brachten mij in het nauw; ik kon niet anders handelen'"

De volgende vraag was uiteraard welke predisposities daarbij een overheersende
rol spelen. Het is algemeen bekend dat daaromtrent grote meningsverschillen
bestonden binnen de gelederen van de I.K. V.
Sommigen meenden dat vooral endogene factoren van belang zijn: de mens
begaat strafbare feiten vanwege medische afwijkingen of storingen. Delinquentie
is een gevolg van de gebrekkige lichamelijke of psychische constitutie van de
dader. Voorzover dergelijke defecten erfelijk zijn kan in deze leer worden
gesproken van een geboren misdadiger." Aan deze biologische (darwinistische)
stroming binnen de mod erne richting zijn vooral de namen van l..ombroso en
Garofalo verbonden.
Anderen legden daarentegen de nadruk op zogenaamde exogene factoren. Niet de
mens zelf is de oorzaak van de criminaliteit, maar zijn omgeving, de sociale
orde. De heersende maatschappelijke omstandigheden zijn grotendeels bepalend
(en dus verantwoordelijk) voor de gedragingen van de burgers. Wanneer het so-
cialisatieproces bij een individu op een bepaald niveau wordt verstoord, kan de
daaruit voortvloeiende gebrekkige aanpassing aan de omgeving ook de reden zijn
van latere strafbare feiten. Vanuit dit perspectief werd een sociologische stroming
binnen de moderne richting ontwikkeld. Een bekend pleitbezorger van deze denk-
beelden was Lacassagne.
Het indeterminisme van het neo-klassieke strafrecht wordt binnen de moderne
richting ingeruild voor een deterministische benadering. Deze nieuwe opvatting
omtrent de aetiologie van de misdaad heeft verstrekkende consequenties. In de
eerste plaats wordt de persoonlijke verantwoordelijkheid voor een delict geproble-
matiseerd. Als het strafbaar feit een gevolg is van inwendige en/of uitwendige
omstandigheden waarop de dader geen invloed heeft, mag hij dan wel als indivi-
du aansprakelijk worden gesteld? Deze bedenking leidt in de materiele dogmatiek
tot een verstrekkende uitholling van het traditionele begrip schuld. En als langs
deze banen de kern wordt aangetast van het verwijt dat in het neo-klassieke
strafrecht centraal staat, rijst de vraag of de notie van vergelding nog zinvol is.
Straf als vergelding van persoonlijke schuld lijk:t immers in het perspectief van de
mod erne richting niet langer mogelijk.

10 J .R.B. de Roos, 1900, p. 54.
II In par. 5.10 zal worden nagegaan welk draagvlak er binnen de I.K.V. was voor het geloof in een

'geboren' - en dus onverbeterlijke - misdadiger.
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5.4 De sancties

Net zo goed als de oorzaken van de misdaad in de ogen van de modem en vatbaar
zijn voor wetenschappelijk onderzoek, geldt dat ook voor de bestrijdingsmiddelen
van misdaad.
Als iemand welbewust kiest voor bet begaan van een delict, is het relatief een-
voudig om een aannemelijke sanctie vast te stellen. De betrokkene moet namelijk
worden geeonfronteerd met een nadeel dat opweegt tegen het met bet feit beoog-
de respeetievelijk bebaalde voordeel. In hoofdstuk 4 zagen we bijvoorbeeld dat
volgens P.J.A. von Feuerbacb de neiging om een overtreding te begaan 'dadurch
(wird) aufgehoben dass jeder weiss, auf seine That werde unausbleiblicb ein Ubel
folgen welches grosser ist, als die Unlust die aus dem nicht befriedigten Antrieb
zur That entspringt"! Voor de leden van de I.K.V. kan deze primitieve balan-
ceergedacbte niet langer uitgangspunt zijn voor bet vaststellen van een aanneme-
lijke sanctie. Aan een concreet strafbaar feit kunnen verschillende oorzaken ten
grondslag liggen. De een zal inbreken vanwege een trauma dat bij als adolescent
opliep in bet sociale verkeer met leefiijdgenoten, de ander zal betzelfde delict
begaan omdat een aangeboren afwijking aan zijn centrale zenuwstelsel bern
bijzonder weinig vreesgevoelig doet zijn. Het zou dan irrationeel zijn om beide
daders dezelfde sanctie op te leggen. Ben doelmatige reactie zou daarentegen
moeten worden afgestemd op de bijzonderheden van het concrete geval. Scbema-
tisch, en dus versimpeld, gezegd: als iemand door een ziekelijke afwijking tot
zijn daad is gekomen moet hij worden bebandeld, als de oorzaak is gelegen in
een gebrekkige socialisatie is heropvoeding wellicbt geindiceerd. Aangezien de
redenen voor de schadelijke handeling per individu zo sterk kunnen varieren, zal
de persoon van de dader maatgevend dienen te zijn bij het bepalen van de straf-
sanctie. Bijgevolg zou de reehter meer armslag moeten krijgen bij de strafopleg-
ging." Daartoe is vereist dat het systeem van strafbedreigingen in de wetboeken
ingrijpend wordt veranderd.!" Tegen deze achtergrond is de slagzin ingeburgerd
geraakt dat in de modeme richting de aandacht primair is gericbt op de dader,
terwijl het neo-klassieke strafreeht de daad centraal stelde. Hierbij moet overigens
worden aangetekend dat dit onderscheid niet absoluut is, omdat de diagnose van
de oorzaak van het crimineel gedrag bij de modemen vaak onmiddelijk werd
gerelateerd aan bet type strafbaar feit dat de dader gepleegd had.
Daamaast verbleekt ook in de praktijk de heldere tweedeling tussen daad en

12 P.J.A. vonFeuerbach,1805, § 13.
Il F. von Liszt, Lehrbucb des deutschen Strafrechts, p. 62: 'Nach wie vor werden wir Art und Mass

der Strafe im Gesetz und im Richterspruch bestimmen ( ... ) und der Strafrichter wird an Bedeu-
tung nieht verlieren, sondern gewaltig gewinnen'.

.. F. von Liszt, Strafrechtliche Aufsatze und Yortriige, Berlin 1905, zweiter Band II, p. 90: 'Es ist
klar, dass damit das ganze System der Strafdrohungen in unserem Gesetzbiichern wesentJieh
geandert wird. '
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dader. Determinist of indeterminist, oordelen over een misdaad of over een
misdadiger, vaste straffen of variabele sancties: in het rechtsleven zijn de grenzen
vloeiend. Enerzijds liet de 1ge eeuwse wetgever de rechter aanzienlijke speel-
ruimte bij de straftoemeting, waaruit blijkt dat ook in de neo-klassieke leer
rekening kon en moest worden gehouden met de persoon en de persoonlijke
omstandigheden van de dader. De poging van Von Feuerbach om in het Beierse
wetboek van 1813 de discretionaire ruimte voor de rechter tot bijna nul te
beperken werd ook in het eigen klassieke kamp in brede kring als te drastisch
aangemerkt." Een vaste, voorzienbare sanctie per delict is altijd een parool
gebleven, een idee zonder ongeschonden afbeelding in de rechtspraktijk. En
anderzijds liepen de meningen binnen de moderne richting sterk uiteen over de
mate waarin er wettelijke limieten moesten worden gesteld aan repressieve maat-
regelen die op wetenschappelijke gronden in aanmerking zouden kunnen komen.
Daaraan is al op deze plaats in het betoog de gevolgtrekking te verbinden dat het
verschil tussen neo-klassieken en modernen dogmatisch en metaphysisch be-
schouwd 1800 is, maar blijkens de tekst van daarop berustende wetboeken meer
gradueel van aard is.

5.5 De tegenstelling tussen de moderne strafrechtstheoretische uitgangs-
punten en de neo-klassieke idealen

Zo duidelijk als het legaliteitsbeginsel de kroon vormt op alle belangrijke leer-
stellingen van het (neo-)klassieke strafrecht, zo duidelijk is het op het eerste
gezicht onverenigbaar met de ideeen die ten grondslag liggen aan de moderne
richting. Garofalo verbindt daaraan de conclusie dat de klassieke beginselen
moeten wijken voor 'Le principe de la defense contre les ennemis naturels de la
Societe'. Naar zijn mening moeten de algemene en de individuele belangen op
een geheel andere wijze worden afgewogen dan in de voorafgaande decennia is
geschied:

'Aux yeux du peuple, les codes, la procedure et le pouvoir judiciaire lui-merne ont I'air de s'entendre
pour proteger le criminel contre 1a societe, plutot que la societe contre 1a criminel. C'est Ie role des
hommes d'Etat de renverser ces tennes' .16

Garofalo is er evenwel van doordrongen dat niet alle aanhangers van de moderne
richting deze conclusie zonder meer voor hun rekening zouden willen nemen.
Niet zonder spijt constateert hij dat de 18e eeuwse klassieke idealen een onweer-

U Vgl. V. Krey, Keine Strafe ohne Gesetz; Berlin 1983, p. 89 met nadere bronverme1ding.
16 R. Garofalo, La criminologie, Paris 1891 (de oorspronkelijke italiaanse uitgave dateert uit 1885),

p. XIX van het voorwoord.
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staanbare invloed blijken uit te oefenen, zelfs op hen die ze willen bestrijden.'?
Tegen deze achtergrond moet worden onderzocht in welke opzichten de uitgangs-
punten van de modeme richting op gespannen voet staan met de klassieke rechts-
beginselen, en waarom (en in welke mate) vele aanhangers van de modeme denk-
beeIden toch nog steeds gecharmeerd waren van de machtsnormerende betekenis
van die vertrouwde beginselen.
Volgens de in par. 5.3 weergegeven gedachtengang wordt de aard en de hoogte
van de op te leggen sanctie bepaald door individuele kenmerken en omstandighe-
den van de dader. Welnu, een wetgever kan niet voorzien welke burgers op
grond van welke factoren een misdrijf zullen begaan en dus is het onmogelijk om
de straf ex ante en in algemene termen vast te stell en. De norm 'nulla poena sine
lege' wordt daardoor sterk uitgehold. En kan het adagium 'nullum crimen sine
praevia lege poenali' dan nog als grondslag van de strafrechtsbedeling worden ge-
handhaafd? Wanneer het doel van het strafrecht wordt gezocht in een soort
maatschappelijk verweer tegen sociaal schadelijke handelingen (zie de zojuist
geciteerde opmerking van Garofalo), is het de vraag of er een scherp onderscheid
moet worden gemaakt tussen typisch strafbaar en ander gevaarlijk, en dus onaan-
vaardbaar gedrag. Met andere woorden: vanuit het oogpunt van maatschappelijke
hygiene is er veel voor te zeggen om iedere a-sociale opstelling van de burger zo
snel mogelijk te weerstreven. Niet alleen is er in een dergelijke optiek geen plaats
voor restrictieve delictsomscbrijvingen", maar bovendien zijn er dan goede
gronden om ook preventieve maatregelen te treffen. Een slagvaardige be-
scherming van de samenleving is immers niet gediend met passieve lijdzaamheid
tot het moment waarop de rechtsorde daadwerkelijk wordt verstoord: als er door
wetenschappelijke inzichten gesteunde vermoedens bestaan dat een bepaald
individu zich onwelgevallig zal gaan gedragen, moet het onheil bij voorkeur
worden voorkomen.
Het niet langer vooraf fixeren van sancties, de verwijdering van het model van
welomlijnde delictsomschrijvingen en de neiging om preventieve maatregelen te
treffen tegen 'gevaarlijke' burgers, vormen wezenlijke afwijkingen van de
centrale ideeen uit de tijd van het neo-klassieke strafrecht. Het zijn bovendien
standpunten die elke zin ontnemen aan het legaliteitsbeginsel als fundament van
de strafrechtsbedeling. Mutatis mutandis geldt hetzelfde ten aanzien van het
schuldbeginsel en het proportionele vergeldingsbeginsel. Ook het gelijkheidsbe-
ginsel zou niet langer kunnen worden toegepast op de wijze die de neo-klassieke
school voor ogen stond.
Maar dit is slechts een kant van het verhaal. Wij moeten namelijk bedenken dat

17 R. Garofalo, 1885, p. XV: 'Les idees philosophiques d'une epoque exercent une influence
irresistible msme sur ceux qui essayent de lutter contre elles",

" Zie voor een prototypische beschouwing van deze strekking G.L. de Vries Feyens, Her leerstuk
der deelneming en de modeme strafrechtswetenschap ; diss. Amsterdam 1903.
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de bovenstaande voorstelling van zaken een ideaaltypische reconstructie is van
enige uitgangspunten van de modeme richting. Behalve (misschien) Garofalo, zijn
mij geen belangrijke vertegenwoordigers van deze stroming bekend die inderdaad
alle genoemde gevolgtrekkingen voor hun rekening hebben genomen. Anders dan
veel tegenstanders hebben gesuggereerd;'" was er in het kamp van de nieuw-
lichters weI degelijk gevoeligheid voor het bestaan van grenzen aan het belang
van doelmatigheid in de strafrechtsbedeling. Ret zijn vooral de aanhangers van de
neo-klassieke school geweest die hebben verkondigd dat bijvoorbeeld het legali-
teitsbeginsel eigenlijk geheel moet worden afgeschaft als men het indeterministi-
sche uitgangspunt verlaat; de modem en zelf dachten in meerderheid aanzienlijk
genuanceerder. Daarom moeten wij met enige precisie nagaan welke visie de
leidende juristen binnen de nieuwe richting hadden op het onderhavige thema. In
dat verband zullen we aandacht besteden aan de discussies binnen de I.K. V. in de
jaren 1889 tot en met 1913. Allereerst zal ik de opvattingen van Von Liszt, de
chef d'ecole van de modeme richting, met betrekking tot deze materie behande-
len.20

5.6 Franz von Liszt

Franz von Liszt (1851-1919) was chef d'ecole van de modeme richting, initiatief-
nemer tot en lid van het eerste bestuur van de I.K. V. 21 Uit het oeuvre van deze
gezaghebbende wetenschapper en politicusf blijkt dat hij enerzijds heeft geij-
verd voor een rationalisering van de strafrechtspleging en voor een slagvaardiger
vorm van maatschappelijke controle, en anderzijds heeft geprobeerd daarbij
steeds de rechtsbescherming van de individuele justitiabele te waarborgen.
Kempe heeft er in een boeiende beschouwing op gewezen dat de zogenaamde
,Kriminalpolitik' van Von Liszt moet worden geplaatst in het verband van de

19 Zie m.n. R. van der Meij, Een studie over de grondslagen der zoogenaamde , nieuwe richting in
de Strafrechtswetenschap ; diss. Leiden 1904 en F. Tummers S.l., De nieuwere richting in de
strafrechtswetenschap critisch beoordeeld, Nijmegen 1911.

20 De afzonderlijke opvattingen van G.A. van Hamel, A. Prins en Garofalo met betrekking tot de
klassieke rechtsbeginselen kornen hier niet aan de orde. Voor degenen die durin zijn geinteres-
seerd verwijs ik naar: M.S. Groenhuijsen, D. van der Landen, 1990, p. 29 tim 34.

21 Zie in het algemeen F. Kitzinger, Die lntemationale Kriminalistische Vereinigung, Miinchen
1905.

22 Von Liszt was lid van de 'Freisinnige Partei', een links van de liberalen staande groepering. Voor
deze partij zou hij eerst zitting nemen in de gemeenteraad van Charlottenburg (destijds een voor-
stad van Berlijn), later in de Landtag van Pruissen en tenslotte na 1900 in de Reichstag , Zie om-
trent de politieke activiteiten van Von" Liszt ook, R. Moos, Franz von Liszs als Osterreicher,
ZStW 81 (1969), p. 662 e.v.
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'Sozialpolitik' van Bismarck", In de tweede helft van de 1ge eeuw was het be-
langrijkste staatkundige doel de eenheid binnen het Duitse Rijk te versterken.
Daartoe moest interne polarisatie worden voorkomen, terwijl de saamhorigheid
juist kon worden bevorderd door buitenlandse 'Feindbilder' te creeren, Welnu, in
dezelfde lijn kan de 'Kampf gegen das Verbrechen' van Von Liszt worden ge-
plaatst: de misdadiger wordt dan gezien als spelbreker, als een bedreiging van de
maatschappelijke cohesie, een verstoring van een vooropgestelde hechte consen-
sus.
In het deterministische mensbeeld van Von Liszt is geen plaats voor de tradi-
tionele strafrechtelijke concepten van schuld en vergelding". Geheel over-
eenkomstig de eerder vermelde algemene inzichten van de modeme richting
benadrukt deze auteur dan ook de doelgerichtheid van de straf en de noodzaak
om deze af te stemmen op de persoon van de delinquent ('die Strafe als Zweck-
strafe (richtet) sich in Art und Mass nach der Eigenart des Verbrechers'j'", Dit
geschiedt met uit menslievendheid, maar om de samenleving effectief tegen
misdadigers te beschermen. Zachtzinnig is Von Liszt bepaald niet:

'Den Kampf gegen das Verbrechen werden wir weiter fiihren, krsftiger, umfassender und zie1bewus-
ster als bisher C ••• ). Wir werden auch den einzelnen Verbrecher selbst fassen, ohne jede falsche
Schwache, abschreckend, bessernd, unschadlich machend - wie es gerade sein muss?".

Daarbij moet tweeerlei worden aangetekend. Ten eerste: in dit perspectief ligt het
voor de hand om typologieen van misdadigers te ontwerpen, omdat daaraan
operationele maatstaven kunnen worden ontleend voor de strafoplegging in de
rechtspraktijk". Zo zou het in verband met de sanctionering van belang kunnen
zijn of iemand een beroeps- of gewoontedelinquent is: na gebleken onverbeter-
lijkheid kan het namelijk nodig zijn om de betrokkene definitief uit de maatschap-
pij te verwijderen door hem lijfelijk te isoleren. In de tweede plaats moet worden

23 Vergelijk G.Th. Kempe, Franz VOII Liszt en de criminologie, Mededelingen der Koninklijke
Nederlandse Academie van Wetenschappen, Afd. letterkunde, Nieuwe reeks deel 31, no. 3,
Amsterdam 1968.

24 F. von Liszt, Strafrechtliche Auftatze und Yortrage, zweiter Band, Berlin 1905, p. 85: 'Der Ver-
brecher, der vor uns steht als Angeklagter oder als Verurteilter ist also fiir uns Menschen
unbedingt und uneingeschrankt unfrei; sein Verbrechen die notwendige, unvermeidliche Wirkung
der gegebenen Bedingungen. Fiir das Strafrecht gibt es keine andere Grundlage als dem De-
terrninismus'; p. 229: 'Die Begriffe 'Schuld' und 'Slihne' mogen in den Schopfungen unserer
Dichter weiter leben wie bisher; strenger Kritik der gelauterten wissenschaftlichen Erkenntniss
vermogen sie nicht stand zu halten. Damit tritt auch der Begriff der Strafe zuruck hinter der
heilenden Besserung und der sichemden Verwahrung'
Zie ook: F. Tummers S.I, 1911, p. 12 en p. 55 e.v.

25 F. von Liszt, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, tweede druk, Berlin en Leipzig, 1884, p. 62.
26 Geciteerd doorF. Tummers, 1911,p. 84.
27 Zie daaromtrent in het algemeen G.A. van Hamel, Inleiding tot de studie vall het Nederlandsche

strafrecht, vierde druk, Haarleml's-Gravenhage 1927, p. 14-15; en J. van Weringh, De a/stand
tot de horizon, Amsterdam 1986.
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bedacht dat Von Liszt de strafrechtsbedeling ziet als een (belangrijk) onderdeel
van een meeromvattende criminele politick". Door de straf dient schadelijk ge-
drag te worden teruggedrongen, maar dit doel moet ook met andere dan justitiele
middelen worden nagestreefd. De gemeenschap kan zich vooral ook met preven-
tieve maatregelen teweer stell en tegen a-sociale individuen: door middel van
gericht overheidsingrijpen zou moeten worden voorkomen dat evidente risico-
groepen daadwerkelijk tot schadelijke handelingen overgaan."
En zo kom ik terecht bij de tegenkant van de rationalisering van de strafrechtsple-
ging: de rechtsbescherming van de staatsburger. Ook wat dat betreft formuleert
Von Liszt duidelijke intenties. 'Strafrecht ist', zo stelt hij een en andermaal, 'die
rechtlich begrenzte Strafgewait des Staates. Rechtlich begrenzt nach Voraus-
setzung und Inhalt; rechtlich begrenzt im Interesse der individuellen Freiheit/".
En direct na deze woorden voigt dan een passage die voor het onderwerp van dit
onderzoek van het grootste gewicht is:

'Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege. Diese beiden Siitze sind das Bollwerk des Staatsbur-
gers gegeniiber der staatlichen AIIgewalt; sie schiitzen den einzelnen gegen die riicksichtslose Macht
der Mehrheit, gegen den Leviathan. So paradox es klingt: das Strafgesetzbuch ist die magna charta
des Verbrechers. Es verbrieft ibm das Recht, nur unter den gesetzlichen Voraussetzungen und nur
innerhalb der gesetzlichen Grenzen gestraft zu werden. Und damit ist die uns beschsftigende Frage in
den grossen Zusammenhang der politischen Entwicklung gestellt, den gerade unsere deutschen
Schriftsteller so vollig zu iibersehen pflegen. Die Interessen der Gesamtheit mit der Freiheit des
Einzelnen in Einklang zu bringen, das ist die oberste Aufgabe einer jeden geordneten Gesellschaft.
Jedes Volk und jede Zeit zieht die Grenzlinien anders'.

Welke waarde moeten wij nu toekennen aan deze beschouwingen? Worden de
rechtsbeschermende ideeen achter het neo-klassieke strafrecht iller als blijvende
verworvenheid overgenomen of zijn dit enige vrijblijvende volzinnen waarin lip-
pendienst wordt bewezen aan een verloren ideaal? Is het garanderen van een
onaantastbare persoonlijke vrijheid als leerstelling in te passen in de modeme
richting of is het een retorisch lokkertje om de wetenschappelijke oppositie tegen
de nieuwe denkbeelden wind uit de zeilen te nemen?
Kempe is van mening dat Von Liszt niet werkelijk rekening houdt met de be-
langen van de individuele burger. Zijns inziens is de beperkte betekenis van de
aangehaalde uitspraken dat met alles geoorloofd is in de strijd van de staat tegen
de misdadiger. Wat wel toelaatbaar is blijft in feite in het midden en er worden
geen duidelijke rechten toegekend aan delinquenten. Kempe concludeert:

.8 Gedefinieerd als 'die geordnete Zusammenfassung der Grundsiitze (bier im Sinne von Klugheitsre-
geln) nach welchen der Kampf der Rechtsordnung gegen das Verbrechen zu fiihren ist'. F. von
Liszt, Gutachten, in: Mitteilungen, deel IV, p. 129.

29 'Die Strafe ist nicht das einzige, nicht einmal das wirksamste Mittel zur Bekiimpfung des Ver-
brechens. Neben die Repression tritt, dieser am Wirksamkeit weit iiberlegen, die Priivention', F.
von Liszt, Mitteilungen, deel IV, p. 133.

'" F. von Liszt, Strafrechtliche Aufsatz» und Yortriige, zweiter Band, p. 60. Het betreft hier een
preadvies voor de vierde vergadering van de I.K.V. te Parijs in 1893. Zie Mitteilungen, deel IV,
p.130.
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worden gesteld. Uit de geschiedenis blijkt immers onmiskenbaar dat onbetwistba-
re dogmatische aanknopingspunten voor een aannemelijke inrichting van het
stelsel ontbreken: iedere visie omtrent de strafrechtsbedeling blijkt te berusten op
politieke oordelen en metaphysisch bepaaIde opvattingen. Dit geldt vooral ook in
relatie tot de neo-klassieke rechtsbeginselen. Welnu, Von Liszt erkent dit uitdruk-
kelijk, en op een wijze die de rechtsbeschermende betekenis van deze beginselen
in het geheel niet uitsluit. Ik meen zelfs: integendeel! De beschouwing van Von
Liszt op dit punt is bij uitstek geschikt om de rechtsbeschermende strekking van
de rechtsbeginselen te vergroten. Dit kan worden toegelicht aan de hand van zijn
standpuot over het legaliteitsbeginsel. Door het nulla poena-principe te aanvaar-
den als een juridiscbe beperking van de op een doel georienteerde sanctie, is het
niet langer afbankelijk van een bepaaIde aetiologie of van een bepaaIde straftbeo-
rie. Hans-Ludwig Schreiber hierover:

'Das nulla-poena-Prinzip erweist sich darnit erneut in anderer geistesgeschichtlicher Situation als ein
mit verschiedenen Straftheorien, wenn auch nicht ohne Riickwirkung auf seinen Gehalt zu vereinba-
rendes, rechtspolitisches Prinzip. Nicht mehr in erster Linie von bestimmten Rechtsquellen- oder
Straftheorien hangt es ab. mer seine Annahme entscheidet vielmehr, wie das Verhiiltnis des einzelnen
zur Strafgewalt gedacht wird. Hier liegt trotz der wechselnden Auffassungen tiber seine Begriindung
und seinen Umfang offenbar sein entscheidender Kern: In einer Miissigung und Beschrankung der mit
Skepsis betrachteten Staatsgewalt zugunsten des mit einer gewissen Selbstiindigkeit gedachten
einzelnen. ,J>

In de voorstelling van zaken van Von Liszt wordt het relatief-autonome karakter
van de rechtsbeginselen dus versterkt. Men kan er kennelijk op goede gronden
voor kiezen deze beginselen te handhaven, ook al gaat dit ten koste van de
beschermiog van de maatschappij en bet dictaat van ordening."
In verband met de positie van de individuele justitiabele moet nog een aanvullen-
de opmerking worden gemaakt over de door Von Liszt bepleite niet-strafrech-
telijke overheidsactiviteiten. Op preventie gerichte inspanningen in bet kader van
een brede criminele politiek kunnen onnodig leed voorkomen en zijn wat dat
betreft in beginsel toe te juichen. Wanneer aan een dergelijk optreden een basis
van wetenschappelijke kennis ten grondslag kan worden gelegd, zal men wellicht
zelfs uitsluitend gunstige resultaten verwachten van deze vorm van sociale techno-
logie. Maar aan deze voorstelling van zaken is ook een belangrijk risico verbon-
den. Het is namelijk geenszins denkbeeldig dat op deze wijze onder een niet-
justitieel vaandel in feite strafrechtelijke sancties worden opgelegd v66rdat
iemand daadwerkelijk een delict heeft begaan. Hier kan een belangrijke lacune in
de recbtsbeschermiog van bet individu ontstaan. Door de toepassing van het
strafrecht met redelijke waarborgen voor de persoonlijke vrijbeid te omgeven,
maar daarnaast vergelijkbare maatregelen mogelijk te maken zonder overeen-

" H.L. Schreiber, 1976, p. 179-180.
36 Zie A.A.G. Peters, Ret rechtskarakser van het strafrecht, oratie Utrecht, Deventer 1972, p. 11.
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komstige garanties voor de betrokkene, ontstaat het gevaar dat met de ene hand
meer wordt teruggenomen dan met de andere hand was uitgedeeld. Deze werk-
wijze komt nog nader aan de orde in de beschouwing over de bejegening van
jeugdige personen.

5.7 De discussie binnen de I.K.V.

Hierboven zijn de ideeen aangestipt die Von Liszt koesterde over de middelen
waarmee de samenleving tegen delinquenten zou moeten worden beschermd. De
door de leider van de modeme richting gehuldigde abstracte uitgangspunten voor
wijziging van het sanctiestelsel werden niet door alle leden van de I.K. V. in aIle
opzichten gedeeld. Onder die omstandigheden zal het niet verwonderen dat de
concrete uitwerking van wenselijke hervormingen door een forum van ongeveer
tachtig juristen een schier onmogelijke opgave zou blijken te zijn. Het tekent niet-
temin het optimisme van die jaren dat men voor de buitenwereld onbekommerd
aan deze taak begon".
De discussie binnen de gelederen van de I. K. V. werd gevoerd op basis van de
statuten (opgesteld door Prins, Von Liszt en Van Hamel),38 waarmee aIle toetre-
dende leden dienden in te stemmen". In deze statuten waren stevige inhoudelij-
ke standpunten opgenomen, zodat op voorhand leek te zijn gewaarborgd dat er
binnen de vereniging geen plaats was voor behoudzuchtige types. Ik vermeld de
zgn. 'Grundsatzen' uit art. II hier integraal:

I. Aufgabe der Strafe ist die Bekiimpfung des Verbrechens als sozialer Erscheinung.
2. Die Ergebnisse der anthropologischen und soziologischen Forschungen sind daher von der

Strafrechtswissenschaft wie von der Strafgesetzgebung zu berilcksichtigen
3. Die Strafe ist eines der wirksamsten Mittel zur Bekampfung des Verbrechens. Sie ist aber nieht

das einzige Mittel. Sie darf daher nicht aus dem Zusarnmenhange mit den iibrigen Mitteln zur
Bekiimpfung, insbesondere mit den iibrigen Mitteln zur Verhiitung des Verbrechens, gerissen
werden.

4. Die Unterscheidung der Gelegenheitsverbrecher und der Gewohnheitsverbrecher ist von grundle-
gender Bedeutung in theoretischer wie in praktischer Beziehung; sie hat daher als Grundlage fur
die Bestimmungen der Strafgesetzgebung zu dienen.

5. Da Strafrechtspflege und Strafvollzug demselben Zwecke dienen, das strafrechtliche Urteil mithin
erst durch die Vollstreckung der Strafe lnhalt und Bedeutung gewinnt, erscheint die dem heutigen
Strafrechte eigentiimliche Trennung des Strafvollzuges von der Strafrechtspflege als unrichtig und
zweckwidrig.

6. Da die Freiheitsstrafe in unserm Strafensystem mit Recht die erste Stelle einnimmt, wird die
Vereinigung den Bestrebungen zur Verbesserung der Gefiingnisse und der verwandten Anstalten
besondere Beachtung widmen.

37 Zie hieromtrent de interessante besehouwing van Richard Lange, Das Menschenbild des Positivis-
mus und die philosophische Anthropologie unserer Zeit, in: ZStW 81, p. 556 e.v.

38 Zie voor een overzicht van die discussie tot 1913, D. Simons, De internationale Strafrechtsver-
eeniging , T.V.S. XXV (1914), p. 387 tim 422.

:19 Zie art. ill van de oorspronkelijke statuten: 'Die Mitglieder der Vereinigung stimmen den in Art.
o aufgefuhrten Grundsatzen bei' .
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7. Die Vereinigung halt jedoch den Ersatz der kurzzeitigen Preiheitsstrafe durch andere Strafmittel
von gleicher Wirksamkeit fur moglich und wiinschenwert.

8. Bei langzeitigen Freiheitsstrafen ist die Bemessung der Strafdauer nicht nur von den Ergebnissen
des Strafverfahrens, sondern auch von denjenigen des Strafvollzuges abhangig zu machen.

9. Unverbesserliche Gewohnheitsverbrecher hat die Strafgesetzgebung, und zwar auch dann, wenn es
sich urn die oftmalige Wiederholung kleinerer Vergehungen handelt, fur eine rnoglichst lange
Zeitdauer unschlidlich zu machen.

Op basis van deze uitgangspunten moest een concreet alternatief sanctiestel
worden uitgewerkt. Daarbij stonden drie vragen centraal die in dit hoofdstuk
achtereenvolgens aan de orde zullen komen, namelijk: hoe moeten we de vrij-
heidsstraf bezien? (par. 5.8), hoe benaderen we de jeugdigen (par. 5.9) en wat
doen we met recidivisten (par. 5.1O)? Ben dergelijke thematische beschrijving
heeft tot nadeel dat de lezer wellicht het zicht op de chronologie van de diverse
gebeurtenissen verliest. Ik hoop dit te ondervangen door op deze plaats een
cbronologisch overzicht te geven van de diverse in de onderstaande paragrafen
aangehaalde congressen."
1. Brussel 1889
2. Bern 1890
3. Christiania 1891
4. Parijs 1893
5. Antwerpen 1894
6. Linz an der Donau 1895
7. Lissabon 1897
8. Budapest 1899
9. st. Petersburg 1902
10. Hamburg 1905
11. Brussel 1910
12. Kopenhagen 1913

5.8 De korte vrijheidsstraf en haar alternatieven

5.8.1 De voorwaardelijke veroordeling

Het eerste punt op de Brusselse agenda (1889) betrof de vraag of de voorwaarde-
lijke veroordeling, zoals die in 1888 in Belgie was ingevoerd, aan de wetgevers
van andere landen moest worden aanbevolen. De vergadering antwoordde beves-

40 Zie voor een uitgebreid overzicht van de internationale bijeenkomsten van de I.K. V.: D. van der
Landen, Resolutions votees lars des congres de l'Union. intemationale de droit penal, opgenomen
in: Revue Intemationale de Droit Penal, 1990,1, p. 341 tim 353.
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tigend, zij het dat daarbij het voorbehoud werd gemaakt dat de wetgever bij het
bepalen van het toepassingsgebied van deze sanctie rekening moest houden met
'das Gefiihl und den Kulturzustand jedes Volkes':".
De bespreking van dit agendapunt was goed voorbereid. Prins en I ammasch
schreven gedegen pre-adviezen waarin zij zich positief uitlieten over de voor-
waardelijke veroordeling. De meeste woordvoerders ter vergadering sloten zich
hierbij aan. Garofalo diende echter een motie in waarin hij zijn adhesie afhanke-
lijk maakt van de voorwaarde dat het slachtoffer een veto-recht t. a.v. de voor-
waardelijke veroordeling moet krijgen. Deze koppeling motiveert hij met de stel-
ling dat rekening moet worden gehouden met het natuurlijke wraakgevoel (Rache-
gefiihl) van het slachtoffer, dat met name in de zuidelijke staten "eine Schadigung
des Verbrechers verlange". 42 Deze voorstelling van zaken leidde tot groot pro-
test van de Duitse en Nederlandse aanwezigen. De teneur van hun kritiek is dat
bij de straf het publieke en niet het privebelang van het slachtoffer voorop dient
te staan, en niet wraak maar het voorkomen van nieuwe misdrijven doel van het
straffen moet zijn. Garofalo laat zich door deze argumenten niet overtuigen, maar
gaat er op voorstel van Von Liszt mee accoord dat aan zijn motie een bredere
strekking wordt gegeven. Als gevolg daarvan wordt de aanbeveling van de voor-
waardelijke veroordeling voorzien van het voorbehoud dat daarbij steeds rekening
moet worden gehouden met nationale verschillen in gevoel en cultuur. Deze zelfs
voor diplomaten niet onwaardige compromis-oplossing moet dus verhullen dat er
binnen de I.K. V. diepgaande verschillen van inzicht bestaan over de private
danwel publieke aard van de straf en daarmee ook over de vraag welke oogmer-
ken (genoegdoening danwel beveiliging) bij de strafoplegging dienen te prevale-
reno

5.8.2 Alternatieve straffen

De tweede vraag op de agenda van de vergadering in de Belgische hoofdstad
luidde: "Welche Massregeln konnen dem Gesetzgeber zur Einschriinkung der
kurzzeitigen Freiheitsstraffen empfolen werden?" Voor pre-adviseur von Liszt
was deze vraag eenvoudig te beantwoorden. Hij was dermate overtuigd van de
onwaarde van de korte vrijheidsstraf dat zijns inziens elk onderzoek naar de
gebreken van dit sanctiemiddel tijdverspilling was. Eigenlijk yond hij ook een

" De volledige tekst van de resolutie luidde: "Die Vereinigung empfiehlt den Gesetzgebem aller
Lander die Annahme des Prinzips der bedingten Verurteilung, weist aber gleichzeitig auf die
Notwendigkeit hin, das Anwendungsgebiet der Massregel nach den ortlichen Verhiiltnissen xu be-
stimmen und dabei auf das Gefiihl und den Kulturzustand jedes Volkes Riicksicht xu nehmen".
Mitteilungen, deel I, p. 184. De principiele betekenis van het voorbehoud in het laatste zinsdeel
wordt hieronder nog toegelicht.

" Mitteilungen, deel I, p. 179.
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discussie over aItematieven voor deze straf overbodig, want men zou eenvoudig
kunnen en moeten voortbouwen op de Belgische wet van 31 mei 1888, waarin de
voorwaardelijke veroordeling werd geregeld." Hoewel de vergadering zich
unaniem had uitgesproken voor de voorwaardelijke veroordeling, werd de opvat-
ting dat daarmee meteen het vraagstuk van de korte vrijheidsstraf en haar moge-
lijke aItematieven was opgelost, door geen van de overige sprekers ter vergade-
ring gedeeld." Anders dan Von Liszt verwachtte bleek het zelfs zeer moeilijk
de leden van de vereniging op dit punt op een lijn te krijgen. Ondanks grondige
voorbereiding en veel vergadertijd leverden de eerste twee intemationaIe bijeen-
komsten van de I.K. V. niet meer op dan een aanbeveling aan de wetgever om
'die Mittel zum Ersatz der kurzzeitigen Freiheitsstrafe in emste Erwiigung zu
ziehen', en om daarbij in het bijzonder te denken aan de borgtocht (Frieden-
biirgschaft) en aan middelen om de vervangende hechtenis terug te dringen door
de daadwerkelijke betaling van de geldboete te bevorderen." Er bleek (nog)
geen overeenstemming mogelijk over de rechterlijke berisping (der gerichtliche
Verweis)", de dwangarbeid (met of zonder opsluiting)", en de verruiming van

., Mitteilungen, deel I, p. 44.

.. De opstellers van de agenda hadden overigens ook geen verband gelegd tussen beide onderwerpen
want de voorwaardelijke veroordeling en de middelen tot terugdringing van de korte vrijheidsstraf
waren in Brussel (1889) afzonderlijk geagendeerd .

., De volledige tekst van de aangenornen resolutie luidt aldus: 'Die Vereinigung ist der Ansicht, dass
der Gesetzgeber die Mittel zum Ersatz der kurzzeitigen Freiheitsstrafe in ernste Erwagung zu
ziehen hat. Sie empfiehlt namentlich: erstens die Friedensbiirgschaft, sodann an zweiter Stelle aile
Reformen, welche den Zweck haben, die wirkliche Zahlung der Geldstrafe herbeizufiihren und so
die hilfsweise Freiheitsstrafe zu beseitigen'. Zie: Mitteilungen, deel I, p. 194.

46 De voornaamste argumenten tegen de berisping als alternatief voor de korte vrijheidsstraf komen
van:
a. Baron Garofalo, die van mening is dat de berisping 'auf das Volk nur einen Iacherlichen

Eindruck mache' (zie: Mitteilungen, deel I, p. 189.)
b. Benedikt, die vreest dat de berisping in de praktijk zal leiden tot een ongewenste terug-

dringing van de voorwaardelijke veroordeling en bovendien van mening is dat de berisping
een typische disciplinaire maatregel is die op deze grond niet als 'staatliche Strafe anerkannt
und verwertet' moet worden. (zie: Mitteilungen, deel I, p. 189 en 190.)

c. Von Liszt, die stelt dat nu de berisping pas wordt uitgesproken nadat het vonnis in krscht
van gewijsde is gegaan deze meestal geen indruk meer op de veroordeelde maakt (zie: Mit-
teilungen, deel I, p. 190.). Bovendien werkt de berisping aileen ten opzichte van een
eerzame burger en niet tegen een eerloze, zodat aldus een zekere rechtsongelijkheid kan ont-
staan. (zie: Mitteilungen, deel I, p. 49) Van Hamel staat wei gematigd positief tegenover de
berisping (zie: Mitteilungen, deel I, p. 189.)

47 In Brussel wordt de bespreking van de dwangarbeid op voorstel van Fionitzky uitgesteld tot de
volgende vergadering omdat dan de resultaten van het internationale penitentiaire congres te St.
Petersburg (dat mede aan dit zelfde onderwerp zou worden gewijd) in de bespreking meegenomen
zouden kunnen worden. Op de volgende vergadering in Bern werd het onderwerp inhoudelijk be-
sproken. Pre-adviseur Baumgarten ziet in de dwangarbeid zonder opsluiting een goed aIternatief
voor de vervangende hechtenis. Aldus wordt voorkomen dat annlastige kleine overtreders in de
praktijk in dezelfde gevangenis belanden als veel zwaardere misdadigers. Baumgarten wijst even-
wei de dwangarbeid als alternatief voor een principale vrijheidsstraf van de hand omdat ' Arbeit
dart nicht zur Strafe gestempelt werden, und auch die leichteste ist praktisch nicht von jedem
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de mogelijkheid om strafbare feiten af te doen door slachtoffer en dader tot een
accoord over schadevergoeding te laten komen." Zelfs de door Von Liszt in
zijn toespraak veronderstelde consensus over de noodzaak om de korte vrijheids-
straf door andere sancties te vervangen bleek een illusie, want er bestond binnen
de vereniging onvoldoende draagvlak om te komen tot een principiele afwijzing
van de korte gevangenisstraf". Op het derde internationale congres te Christia-
nia trekt Von Liszt hieruit zijn conclusies. Hij geeft toe dat hij er mogelijk ver-
keerd aan heeft gedaan om niet eerst de vraag aan de orde te stellen of de
bezwaren van de vereniging zich nu richten tegen de korte vrijheidsstraf 'an sich'
of slechts tegen de verschijningsvorm die dit sanctiemiddel in de praktijk had
aangenomen. Daarnaast leidde de omstandigheid dat alternatieve sancties slechts
werden beoordeeld op hun nut als substituut voor de korte vrijheidsstraf - en niet
op hun eigen merites - tot een nogal eenzijdige waardering.Y
Von Liszt stelt voor een nieuwe start te maken waarbij het onderzoek langs twee
wegen wordt voortgezet. In de eerste plaats moeten de reeds ter sprake gekomen
altematieve sancties verder worden onderzocht, niet primair als alternatief voor
de korte vrijheidsstraf, maar 'als selbststandiges Strafmittel' .51 Van de hierboven
genoemde alternatieven zou de vereniging overigens aIleen nog uitgebreid aan-
dacht besteden aan de geldboete (en in verbinding daarmee aan de 'Zwangsarbeit
ohne Einsperrung'). In de tweede plaats moet volgens Von Liszt worden nage-

leistbar' (zie: Mitteilungen, deel D, p. 104). De tweede pre-adviseur Zurcher is eveneens van
mening dat de Zwangsarbeit ohne Einsperrung slechts een alternatief vonnt voor de vervangende
hechtenis ("Arbeit ohne Einsperrung ist eine Wohlthat, keine Strafe"; zie: Mitteilungen, deel D, p.
104 en 105.) Ter vergadering blijkt de tijd nog niet rijp voor een definitieve aanbeveling: 'Die
Versammlung beschliest, ohne die Zwangsarbeit ohne Einsperrung grundsiitzlich von der Hand zu
weisen, mit Rilcksicht auf den Wunsch der Vereinigung, zunschst die Frage der praktischen
Verwirklichung jenes Strafmittels, sowie die Frage der Verbesserung der Geldstrafe zu studieren,
die Vertagung der Frage auf eine nichste Sitzung'. (zie: Mitteilungen, deel D, p. 108.) Op de vol-
gende zitting (Christiania 1893) werd de 'Zwangsarbeit ohne Einsperrung' in nauwe samenhang
met de vervangendehechtenis opnieuw onderwerp van bespreking (zie par. 12.4).

•• Andere alternatieve sancties zoals het door von Liszt in zijn pre-advies aan de Brusselse vergade-
ring behandelde maar door hem afgewezen Hausarrest, het Wirthausverbot en het Ortsverbot (zie:
Mitteilungen, deel I, p. 48) werden niet ter vergadering besproken.

4' Het is met name Fionitzky die reeds op de eerste vergadering in Brussel stelt dat het weliswaar
zinvol kan zijn om alternatieven voor de korte vrijheidsstraf te onderzoeken maar dat het voor-
naamste streven van de vereniging gericht moet zijn op verbetering van de tenuitvoerlegging van
de bestaande (korte) vrijheidsstraf. Zie: Mitteilungen, deel I, p. 186. Het heeft tot de vijfde
internationale vergadering (Antwerpen 1894) geduurd voordat Fionitzky zijn zin kreeg , (zie §
5.10.4)

50 'Die Erorterung der Mittel, das Gebiet der Freiheitsstrafe, insbesondere der kurzzeitigen, zu
beschriinken, steht von Anfang an auf unserrn Programm. Vielleicht ist dieser Standpunkt in den
ersten Entwicklungsstadien zu einseitig festgehalten worden, vielleicht habe auch ich ihn zu
schroff vertreten, vielleicht war es ein Fehler, die bedingte Verurteilung als ein Ersatzmittel
aufzufassen, vielleicht ein Fehler, alles aus diesem Gesichtspunkte zu betrachten. Mit jener Ein-
schrankungstendenz unsrer Vereinigung im Zusammenhange steht auch die heutige Frage der
Geldstrafe ( ... )'. Mitteilungen, deel Ill, p. 238.

" Mitteilungen, deel ill, p. 238.
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gaan hoe de tenuitvoerlegging van de korte vrijheidsstraf kan worden verbeterd.
Zowel aan de geldboete aIs aan de verbetering van de vrijheidsstraf zal hieronder
een aparte paragraaf worden gewijd.

5.8.3 De geldstraf

In Christiania werd een groot aantal - nog steeds actuele - vragen aan de orde
gesteld omtrent vermogenssancties. Ik noem de belangrijkste. In welke strafzaken
verdient de geldboete de voorkeur? Zijn er richtlijnen te geven voor de straftoe-
meting, bijv. door een verband te leggen met het inkomen van de veroordeelde?
Hoe kan de executie van de geldboete bet beste worden vormgegeven, en mag bij
gebrek aan betaling ook dwangarbeid zonder insluiting worden toegepast? En:
moet een voorwaardelijke veroordeling ook terzake van vermogensstraffen
mogelijk zijn? Naar aanleiding van deze vraagpunten werd de volgende resolutie
door de vergadering aangenomen:

I. Eine zweckentsprechende Regelung der Geldstrafe vorausgesetzt, ist der Gesetzgebung und
der Rechtsprechung eine weitere Anwendung dieses Strafmittels, als bisher in den meisten
Landen stattgefunden hat, zu ernpfehlen, und zwar:
a) als fakultative Hauptstrafe filr leichtere Straffalle,
b) als fakultative Nebenstrafe rur aile Falle.

Il. Bei Bemessung der Geldstrafe muss, neben den anderen Strafzumessungsgriinden, auf die
Vermogungsverhaltnisse des Schuldigen Riicksicht genommen werden.

ill. Der Hochstbetrag der Geldstrafe ist gegeniiber den bisherigen Gesetzgebungen zu erhohen,
der Mindestbetrag ist moglichst gering zu bemessen.

IV. Es ist den Gesetzgebungen dringend zu ernpfehlen, die tatsachliche Zahlung der Geldstrafe
zu erleichtern, namentlich durch Zulassung von Teilzahlungen (Gewiihrung von Zahlungs-
fristen).

V. Umwandlung der tatsiichlich uneinbringlichen Geldstrafe in Freiheitsstrafe ist tunlichst aus-
zuschliessen.

VI. Der Grundsatz der bedingten Verurteilung hat auf Geldstrafen Anwendung zu finden."

Deze resolutie berust grotendeels op het voorbereidende werk van Von Liszt. Hij
legde de vergadering zes stellingen voor, waarvan de hoofdlijnen ongeschonden
in het slotdocument werden overgenomen. Ik geef een beknopt overzicht van de
beraadslagingen in Christiania, af en toe onderbroken door een meer gedetailleer-
de weergave van de discussie op die onderdelen die voor de probleemstelling van
dit boek van belang zijn.
De vergadering is in overgrote meerderheid met Von Liszt van mening dat de
geldstraf de voorkeur verdient boven de vrijheidsstraf. De grote nadelen van de
vrijheidsstraf CMitleidenschaft der Familie, Brandmarkung, (en) Brechung der

" Mitteilungen, deel ill, p. 264 en 265.
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Thatkraft) kleven Diet of in veel mindere mate aan de geldboete.P Aan de ande-
re kant heeft de vermogenssanctie dezelfde voordelen als de vrijheidsstraf,
waarbij met name wordt gewezen op de mogelijkheid om het aan de dader toe te
voegen leed nauwkeurig te berekenen.r' Hiermee doelt de Duitse hoogleraar Diet
op de mogelijkheid om de zwaarte van de straf exact te relateren aan de ernst van
het gepleegde strafbare feit (het proportionele vergeldingsbeginsel), maar op de
mogelijkheid de geldboete zodanig gestalte te geven dat daar een maximaal
speciaal-preventief effect van uitgaat:

'( ... ) bei der Gewinnsucht wird der Trieb zum Delinquieren in der Wurzel getroffen; aber auch bei
Roheitsdelicten und gedankenlosen Fahrlsssigkeitsdelicten halte ich die Geldstrafe fur geeignet. Wir
konnen endlich mit ibr unter einer Voraussetzung erzieherisch einwirken, -wenn man die ratenweise
Vollstreckung als das Normale auffast. Wer ein Jahr lang filr eine veriibte Roheit eine Geldstrafe in
monatlichen Raten abzutragen hat, wird jedesmal, wenn er in die Tasche greift, wenn das kJeine
Protokoll fiir ibn aufgenommen wird, an seine Verschuldigung erinnert, und wir erwarten davon eine
bessernde Einwirkung"."

Tegen deze achtergrond is het Diet verwonderlijk dat de vergadering het oordeel
van Von Liszt deelde dat het toepassingsbereik van de geldboete moest worden
uitgebreid van doorgaans enkele overtredingen" tot ook de middelzware strafza-
ken. 57
De tweede stelling van Von Liszt luidde: "Die H6he der Geldstrafe ist im Einzel-
falle nach den Vermogensverhaltnissen des Verurteilten zu bemessen". 58 Bij het
bepalen van de hoogte van de geldboete moet volgens Von Liszt exclusief reke-
ning worden gehouden met de draagkracht van de veroordeelde. Hij wijst er op
dat dit zowel op basis van het 'Vergeltungsgedanken' als op grond van het
'Zweckgedanken' kan worden gemotiveerd. De vergadering is het met het uit-
gangspunt eens, maar wil dat in de resolutie uitdrukkelijk wordt aangegeven dat
ook andere factoren een rol (kunnen blijven) spelen bij de straftoemeting. Stelling
ITwordt daarop in die zin aangepast.
De derde stelling is bet meest omstreden:

" Als belangrijk nadeel van de vrijheidsstraf noemt Von Liszt ook nog de oneerlijke concurrentie
die de grote 'Zellenpalliste' met hun goedkope arbeidskrachten de vrije ondernemers aandoen. Zie
Mitteilungen, deel Ill, p. 238.

" Mitteilungen, deel Ill, p. 238: 'sie (de geldstraf, schrs.) (ist) ebenso schmiegsam, teilbar, abstuf-
bar, wie die Freibeitsstrafe, und diese Vorziige verbinden sich bier mit der Moglichkeit das Ubel
in der genauesten Weise zu berechnen .. .'

" Mitteilungen, deel Ill, p. 238 en 239.
'" Von Liszt tekent hierbij aan dat de onderverdeling van strafbare feiten in overtredingen en

misdrijven hoogst arbitrair en gebrekkig is en dat aileen al daarom het toepassingsbereik van de
geldboete niet tot overtredingen beperkt moet blijven. Zie: Mitteilungen, deel m, p. 239.

57 Mitteilungen, deel Ill, p. 239. De schrijver heeft het over 'Strafsachen mittler Ordnung'. Er
heerste slechts verschil van mening over de vraag of de geldboete bij wat ernstiger strafbare feiten
als hoofd- danwel als bijkomende straf moet worden gerubriceerd.

" Mitteilungen, deel m, p. 220.
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'Dabei ist der jahrliche Steuersatz, beziehungsweise der tagliche Arbeitslohn des Verurteilten zu
Grunde zu legen und die Geldstrafe nach Vielfachen oder naeh Bruehteilen des so ermittelten
Einheitssatzes zu bestimmen. Es empfiehlt sieh nieht, im Gesetze einen Hochst oder Mindestbetrag
der Geldstrafe festzustellen''''

Von Liszt staat een systeem voor ogen waarbij de reehter is gebonden aan maxi-
mum en minimum grenzen uitgedrukt in percentages van het inkomen van de ver-
oordeelde." De hoogte van het inkomen moet worden vastgesteid aan de hand

.van de belastingaangifte. Het met in de wet vastleggen van het minimum en
maximum bedrag van de geldboete is een uitvloeisel van de wens om de. inko-
mensafhankelijke geldboete consequent te kunnen doorvoeren en is uitdrukkelijk
met bedoeld om de straftoemetingsvrijheid van de reehter te vergroten. Integen-
deel: 'These m.2 gibt nicht dem Richter grossere Freiheit: ich will den Richter
einschriinken, ich gebe ibm viel festere Grenzen'. 61 Het is met verwonderlijk dat
deze zienswijze bezwaren opriep binnen het gezeischap van aanhangers van de
'moderne' richting. Seuffert bijv. meende dat er meer naar de persoonlijkheid
van de dader moest worden gekeken.". Hagerup is om dezelfde reden gekant
tegen het door Von Liszt aanbevolen systeem. Ook bij is van mening dat een
'rein arithmetische Anlehnung' te onpersoonlijk is en te weinig ruimte laat voor
een geindividualiseerde straftoemeting. Meer op neo-klassieke uitgangspunten
gebaseerde kritiek komt van het Engelse I.K. V .-lid Black-Swinton, die wenst dat
in de resolutie wordt vastgelegd dat ook de zwaarte van het strafbare feit bepa-
lend is voor de op te leggen sanctie.P Hij staat bierin eehter aIleen. De voor-
standers van een grotere straftoemetingsvrijheid voor de reehter behalen een
duidelijke overwinning. In de uiteindelijk aangenomen resolutie wordt met geen
woord meer gesproken over de vaste inkomensafhankelijke geldboete. In plaats
daarvan beveelt het congres de wetgever aan om de maximaal toelaatbare geld-
boete te verhogen en om het minimum zo laag mogelijk te bepalen. De door Von
Liszt voorgestelde mogelijkheid van betaling in termijnen (stelling IV) werd door
de vereniging zonder veel discussie overgenomen.
Von Liszt is zonder enig voorbehoud tegen de vervangende vrijheidsstraf. Dit
blijkt uit zijn vijfde stelling: "Umwandlung der thatsachlich uneinbringlichen
Geldstrafe in Freiheitsstrafe ist ausgeschlossen". 64 De reden van deze scherpe
afwijzing komt bij Von Liszt met goed uit de verf. Van Hamel, ook mordicus
gekant tegen de vervangende hechtenis, geeft weI een duidelijk argument. Hij

,., Mitteilungen, deel ill, p. 220.
60 Mitteilungen, deel ill, p. 239. Oat va It af te leiden uit de volgende zinssnede: 'Das Gesetz sollte

fiir jede Hohe des Einkommens die Hohe der Geldstrafe in Prozenten davon angeben (Z.B. vom
Einheitssatz bis zu dessen Fiinffaehem oder vom Zehntel des Einheitssatzes bis zu diesem).

" Mitteilungen, deel ill, p. 250.
til Mitteilungen, deel ill, p. 249.
"' Mitteilungen, deel ill, p. 249.
M Mitteilungen, deel ill, p. 221. En op p. 240: 'Jedenfalls soli die uneinbringliehe Geldstrafe

niemals in Freiheitsstrafe umgewandelt werden!'
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wijst er op dat een vrijheidsbenemende sanctie niet in de plaats van een vermo-
genssanctie mag komen, om de eenvoudige reden dat de rechter door het opleg-
gen van een geldboete juist heeft beslist dat er geen vrijheidsbeneming was
geindiceerd.f Bij de meerderheid ter vergadering leeft echter het gevoel dat de
vervangende hechtenis weliswaar dogmatisch minder fraai is, maar in de praktijk
toch nooit helemaal gemist kan worden. Vandaar dat in de slotresolutie wordt
gesproken van het 'thunlichst' uitsluiten van de 'Umwandlung der thatsachlich
uneinbringlichen Geldstrafe in Freiheitsstrafe'.
Dat geldboetes tenslotte ook voorwaardelijk opgelegd moeten kunnen worden
yond nagenoeg elk van de aanwezigen, zodat de desbetreffende stelling van Von
Liszt bijna woordelijk kon worden overgenomen.f

5.8.4 Verbetering van de vrijheidsstraf

De verbetering van de tenuitvoerlegging van de korte vrijheidsstraf was onder-
werp van beschouwing op de vijfde intemationale I.K. V.- bijeenkomst op 28 en
30 juli 1894 te Antwerpen. Als pre-adviseurs waren aangewezen Felisch, Mau-
champ, Poncelet en Wodon die samen met Jaspar een ,Gutachten' schreef. Ret
artikel van Felisch is veruit het meest doorwrocht. Deze ,Landesgerichtsrat' uit
Berlijn ondersteunt zijn aanbevelingen met een omvangrijk overzicht van de ont-
wikkelingen in de meeste bij de I.K.V. betrokken landen. Daarbij maakt hij een
onderscheid tussen landen die in het voorafgaande decennium geen verscherping
van de vrijheidsstraf hebben doorgevoerd (Belgic, Duitsland, Griekenland,
Portugal, Roemenie, Kroatie, en de meeste zwitserse kantons) en landen die wel
daartoe hebben besloten (de overige Europese landen, inclusief Nederland)," De
grote nationale verschillen in de wijze waarop de gevangenisstraf wordt geexecu-
teerd en de manier waarop aan een verscherpte tenuitvoerlegging vorm wordt
gegeven, hangen volgens de pre-adviseur samen met de culturele eigenaardighe-
den van de door hem onderzochte naties. Gezien deze verschillen wordt ter
vergadering besloten af te zien van het in stemming brengen van een resolutie.
Uit de discussie blijkt evenwel dat een meerderheid van de aanwezigen voorstan-
der is van een verscherping van de tenuitvoerlegging van de korte vrijheids-
straf." Daarbij wordt vooral gedacht aan 'Hungerkost bei Wasser und Brot und
hartes Lager'. De in die dagen nog in zwang zijnde tuchtiging met bullepees
werd als een inhumaan en ondoelmatig strafmiddel afgewezen.

6j Mitteilungen, deel ill, p. 254.
66 Mitteilungen, deel ill, p. 221. Het enige verschil is dat in de slotresolutie de 'Friedensburgschaft",

die door Von Liszt gelijk wordt gesteld met de voorwaardelijk opgelegde boete, niet wordt
genoemd.

67 Mitteilungen, deel V, p. 86 en 235 (mondelinge toelichting op pre-advies),
61 Zie: o.a. Mitteilungen, deel xm, p. 26: 'Die Vereinigung sprach sich im Prinzip fur die Ver-

scharfung der Freiheitsstrafen aus; eine Abstimmung ist jedoch nicht erfolgt.'
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In de mondelinge toelichting op zijn pre-advies laat Felisch zich kennen als
iemand die niet wars is van stevige maatregelen: 'Der unverschamten Rebellion
gegen das Gesetz muss man mit Keulenschliigen begegnen'. 69 Maar niet zonder
aanzien des persoons! Hij is tegenstander van een verscherping van de vrijheids-
straf voor alle veroordeelden. Vooral de recidivisten moeten harder worden
aangepakt. Het individualiseren moet er toe leiden dat de strafverzwaring wordt
toegepast op veroordeelden die ' -wie Herr Prof. van Hamel sagt- das Gefiingnis
als Hotel garni betrachten, wo sie auf Staatskosten Kost und Logis erhalten'. 70

Om te verhinderen dat de strafverzwaring in de praktijk ook op gewone veroor-
deelden wordt toegepast, moet uitsluitend de rechter de bevoegdheid krijgen om
bij recidive en bij bepaalde in de wet omschreven gevallen van 'moralischen Ver-
worfenheit' te bevelen dat de veroordeelde aan een verscherpt regiem moet wor-
den onderworpen.?' Bovendien zou de aanbevolen werkwijze slechts tijdelijk een
toename van de repressieve activiteit van de overheid tot gevolg hebben. Dit
werd vooral benadrukt toen Felisch de plenaire vergadering ? inlichtte over het
I.K. V.-standpunt over dit onderwerp:

'Wenn wir uns im Prinzip fiir die Verschiirfungen ausgesprochen haben, so ist dies in der Hoffnung
geschehen, dass der Tag nicht mehr fern sein wird, wo aile diese Massnahmen iiberfliissig geworden
sein werden durch den sittlichen Einfluss der sozialen Gesetzgebung, die Hebung der Volksbildung,
die Fiirderung des materiellen Wohlstandes der untern Klassen, durch die Thaten der allgemeinen
Menschenliebe, besonders aber auch durch die Werke der Schutzfiirsorge"."

Felisch heeft in het pre-advies en zijn lange mondelinge inleiding kennelijk het
gevoelen van een ruime meerderheid ter vergadering vertolkt, want in de discus-
sie blijkt slechts van meningsverschillen op ondergeschikte onderdelen. Zo werd
gediscussieerd over de vraag of ook 'first offenders' aan een verscherpte executie
onderworpen moeten kunnen worden, en hoelang de verscherpte executie maxi-
maal zou kunnen duren; het beginsel dat strafverzwaring aileen door de rechter
kan worden bevolen in door de wet bepaalde gevallen werd door niemand aange-

69 Mitteilungen, deel V, p. 236.
70 Mitteilungen, deel V, p. 236. En: 'Uberhaupt muss man moglichst BUchen, die Verschiirfungsart

und dauer der Individualitiit des Delinquenten anzupassen, denn sonst nimmt die ganze Massregel
einen der Zivilisation feindlichen Anstrich an'.

71 zie: Mitteilungen, deel V, p. 237: 'Verschsrfungen sind nur in den vorn Gesetze einzeln auf-
zufiihrenden Fallen gegen Riickfallige oder gegen solche Personen zulassig, bei welchen be-
stimmte, gesetzlich bezeichnete Merkmale einer moralischen Verworfenheit vorliegen. Sie sind
durch richterlichen Schuldigspruch fakultativ zu verhiingen und in Einzelhaft zu verbiissen'.

n De vijfde internationale bijeenkomst van de I.K.V. viel samen met het 'Congres international pour
I'etude des questions relatives au patronage des condamnes, des enfants moralement abandonnes,
des vagebonds et des alienes': De I.K. V .-bijeenkomst stond als 'zelfstandige afdeling' geheel los
van de rest van het congres. Er waren evenwel enkele plenaire zittingen waarop aile deeInemers
aan het congres werden geinfonneerd over de resultaten van de bijeenkomsten in afzonderlijke
secties.

73 Mitteilungen, deel V, p. 269.
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vochten. Slechts twee sprekers, Zucker en Riviere, zijn op principiele gronden
tegen de verscherpte executie. De eerstgenoemde is van oordeel dat de veroor-
deelde daardoor wordt verbitterd in plaats van verbeterd.?" Riviere is tegen elk
strafmiddel dat de veroordeelde geestelijk of lichamelijk verzwakt omdat daarmee
afbreuk wordt ged.aan aan diens mogelijkheden tot resocialisatie.P Uit deze
tegenwerpingen blijkt dat ook op dit punt de 'moderne' uitgangspunten zich niet
lenen voor klakkeloze toepassing in de praktijk. De wens om de strafrechtsbede-
ling steeds te orienteren op de persoonlijke kenmerken en omstandigheden van de
dader, laat nog volop ruimte voor de afweging van in aanmerking komende
individuele en collectieve belangen. Die speelruimte wordt ingevuld door uiteen-
lopende beslissingen van crimineel-politieke aard, en het zijn juist deze operatio-
nele kwesties die in laatste instantie het verschil bepalen met de rechtspraktijk
onder het regiem van de (neo)klassieke dogmatiek.

5.8.5 De betekenis van neo-klassieke rechtsbeginselen in de discussie over de
vrijheidsstraJ en haar alternatieven

De speciale preventie staat centraal in de 1.K. V.-discussie over de korte vrijheids-
straf, Dit doel moet worden verwezenlijkt door middel van afschrikking en verbe-
tering. Het voorstel tot verscherping van de korte vrijheidsstraf is duidelijk
geinspireerd door de idee dat de niet-gemeengevaarlijke recidivist, of de anders-
zins licht-geperverteerde misdadiger, door een korte maar bijzonder strenge vrij-
heidsbeneming kan worden ontmoedigd in de toekomst opnieuw strafbare feiten te
plegen.
De verbeteringsged.achte heeft in het zojuist weergegeven debat een dubbele
betekenis: in de zin van een minimum voorwaarde en van een ideaal. Alter-
natieve strafsancties zouden minimaal moeten voldoen aan de eis dat de mis-
dadiger er niet slechter van wordt. Hierin ligt tevens het voornaamste bezwaar
tegen de korte vrijheidsstraf zoals die in de meeste landen werd geexecuteerd,
Doordat onvoldoende onderscheid werd gemaakt tussen werkelijk geperverteerde
misdadigers en mensen die door ongelukkige omstandigheden tot misdaad waren
vervallen, en beide categorieen als gevolg daarvan in dezelfde strafinrichtingen
werden ingesloten, was het risico van criminele besmetting groot. Daarnaast
werkten de vaak erbarmelijke toestanden in de gevangenissen een zekere verbitte-
ring jegens de maatschappij in de hand. Het begrip verbetering heeft daarnaast de
betekenis van een ideaal. De ideale sanctie is volgens vele I.K.V .-leden die sane-
tie die de veroordeelde daadwerkelijk zedelijk verheft. Idealisme en paternalisme
gaan in dit opzicht hand in hand. Zo wordt meermalen betoogd dat bijvoorbeeld

74 Mitteilungen, deel V, p. 239.
1> Mitteilungen, deel V, p. 242.
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de korte vrijheidsstraf met 'vaderlijke gestrengheid' tenuitvoer moet worden
gelegd."
Ben uitvloeisel van de centrale plaats die de speeiale preventie in het gedach-
tengoed van de l.K.V. inneemt is het pleidooi voor een grotere sanctietoemetings-
vrijheid voor de reehter. Dat betekent enerzijds dat de wetgever de recbter zoveel
mogelijk keuzemogelijkheden moet laten. Niet aIleen moet hij binnen ruime
grenzen de maat van de sanctie kunnen bepalen, maar bovendien moet hij kunnen
kiezen uit verschillende soorten sancties. Anderzijds zou de reehter ook de eerst
verantwoordelijke moeten zijn voor de wijze waarop de door hem uitgesproken
straf wordt geexecuteerd. Zo werd bij de discussie over de 'unbestimmte Straf-
urteile' betoogd dat de reehter een bepalende stem moet hebben bij de vaststelling
van het moment van invrijheidsstelling. De strafverscherping bij korte vrijheids-
straffen moest sleehts door de reehter kunnen worden bevolen en niet bijvoor-
beeld door de direeteur van het instituut waar de veroordeelde verblijft. Oak de
oppositie van Von Liszt en Van Hamel tegen de vervangende heehtenis is in dit
kader te plaatsen. Hun verzet hiertegen berust immers op het argument dat
wanneer de reehter een geldstraf beeft opgelegd, de administratie deze niet
zonder reehterlijke machtiging mag omzetten in een vrijheidsstraf.
Tot zover kan de hele gedachtenvorming op dit punt worden verklaard vanuit min
of meer 'moderne' gezichtspunten. Veel van de bovenstaande ideeen kunnen
evenwel oak kracht worden bijgezet met aan de neo-klassieke rechtsbeginselen
ontleende argumenten. Ben goed voorbeeld daarvan vormt de door Von Liszt ge-
propageerde inkomensafhankelijke geldboete. In de verdediging daarvan wijst hij
er uitdrukkelijk op dat dit zowel vanuit moderne inzichten kan worden verdedigd
(speeiale- preventie) als uit het neo-klassieke proportionele vergeldingsbeginsel.
Er blijken steeds weer individuele leden te zijn die minderheidsstandpunten
verkondigen, die niet zelden sleehts kunnen worden verklaard uit de betekenis die
zij blijkbaar heehten aan neo-klassieke denkbeelden.
Tenslotte kan uit de discussie over de alternatieve sancties worden afgeleid dat de
leden van de vereniging in meerderheid vasthouden aan bepaalde facetten van bet
neo-klassieke strafbegrip. Zo hebben we bijvoorbeeld gezien dat de berisping en
de dwangarbeid zonder insluiting werden afgewezen omdat ze niet een leed-
toevoegend karakter hebben en om die reden geen straf kunnen zijn.

5.9 Sanctiemiddelen tegen jeugdige asocialen

De I.K.V. heeft zich sleehts twee maal in internationaal verband over het vraag-
stuk van de verwaarloosde en misdadige jeugd gebogen, te weten in Bern in 1890

76 Zie bijvoorbeeld Zucker in Mitteilungen, deel V, p. 240.
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en in Lissabon in 1897.n Uit de vergaderstukken blijkt dat de leden van de ver-
eniging het in hoofdzaak eens waren over de gebreken in de heersende wetgeving
op dit gebied, en ook over de manier waarop daarin verbetering kon worden
gebracht. Sleehts op ondergeschikte onderdelen, zoals over de vraag in hoeverre
het ouderlijk gezag onaantastbaar is, liepen de meningen uiteen.
Op de vergadering te Bern werden de hoofdlijnen voor de behandeling van de
'asociale jeugd' (a1dus het toen gebruikelijke jargon) in de volgende resolutie
vervat:

'Vnter voller Anerkennung der Bedeutung und des Einflusses geographischer und ethnographischer
Verhiiltnisse ist die Vereinigung der Ansicht,
1. dass Kinder, we1che das Alter von 14 Jahren nicht erreicht haben, keinen strafrechtlichen

Massnahmen unterstellt werden sollen,
2. dass fiir die Jugendlichen iiber 14 Jahren die Frage nach dem Unterscheidungsvermogen wegfallen

und durch die Frage ersetzt werden soli, ob es notig ist, dieselben offentlicher Erziehung zu
unterstellen,

3. dass die Behandlung der schuldig befundenen wie der vernachliissigten Kinder sich der Individua-
!itat derselben anpassen miisse. 078

Deze uitgangspunten behoeven een korte toelichting.
De behandeling van jeudigen (d.w.z. personen beneden de leeftijd van 21 jaar)
werd beschouwd a1s een onderdeel van de alomvattende 'Kampf gegen das
Verbreehen'. Vanuit dat perspeetief is niet zozeer de vraag relevant op welke
manier een reehtvaardige en doelmatige bestraffing van een mioderjarige vorm
moet worden gegeven, maar hoe kan worden voorkomen dat de mioderjarige zich
tot een misdadiger ontwikkelt. Deze visie veronderstelt dat jeugdige asocialen,
zelfs als zij zich aan een strafbaar feit schuldig hebben gemaakt, niet in de eerste
plaats als 'misdadigers' worden beschouwd, maar veeleer als 'potentiele misdadi-
gers'. Vandaar ook de opvatting dat dwangopvoeding bij wijze van maatregel
plaatsvindt zowel in het belang van de maatschappij als in het belang van de
jeugdige zelf. Pre-adviseur Von Jagemann hieromtrent: 'Das wesentliche ist die
Gefahr, welche in der Verwahrlosung fur das Kind selbst und seine Zukunft und
damit fiir die Aligemeinheit liegt'. 79 Uit bet vorenstaande voIgt dat de aanpak
van jeugdigen niet primair een strafrechtelijk probleem is, maar bovenal een
kwestie van criminele politiek. Ben duidelijk uitvloeisel van deze benaderingswij-
ze is het l.K.V.-standpunt dat ook jongeren die zich nog aan geen enkel delict
schul dig hebben gemaakt aan dwangmaatregelen moeten kunnen worden onder-
worpen. Ben strafbaar feit is immers sleehts een symptoom naast vele andere dat
de betreffende jongere zicb in een verkeerde richting ontwikkelt. Bijgevolg is de
civiele reehter bevoegd om dezelfde dwangmaatregelen op te leggen die in een

77 Ten gevolge van een overvolle agenda werd in Lissabon niet intensief gesproken over het
onderhavige onderwerp. Ik beperk mij daarom in het navolgende tot de bijeenkornst in Bern.

7' Mitteilungen, deel II, p. 116.
79 Mitteilungen, deel I, p. 72.
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justitiele context worden gehanteerd. De maatstaf waaraan in beide sectoren
wordt getoetst is of de sanctie 'noodzakelijk' ('notig') is, vanuit het oogpunt van
bescberming van de maatschappij tegen gevaarlijke individuen.
Vanuit bet eerder beschreven deterministische mensbeeld komen de l.K.V.-Ieden
tot het standpunt dat jeugdigen net zoveel of net zo weinig inzicht in het weder-
rechtelijk karakter van hun handel en (die zur Erkenntnis der Strafbarkeit erfor-
derliche Einsicht) hebben als volwassenen. Om deze reden wijzen zij het 'Unter-
scheidungsvermogen' als voorwaarde voor strafrechtelijke aansprakelijkheid af.
Er bestaat tussen jeugdigen en volwassenen een verschil in de mate waarin zij
kunnen worden beinvloed door prikkels van buitenaf. Dit betekent enerzijds dat
jeugdigen die in een verdorven omgeving worden groot gebracht een grotere kans
lopen zich tot misdadiger te ontwikkelen, doch anderzijds ook dat er gunstiger
mogelijkheden tot verbetering zijn indien de juiste opvoedende maatregelen
worden toegepast. De bijeenkomst te Bern was in hetzelfde jaar'" voorafgegaan
door het 'Congres penitentiaire international de Saint-Petersbourg", waar even-
eens werd gesproken over het probleem van de jeugdcriminaliteit. 81 Deze om-
standigheid biedt een unieke gelegenheid om de standpunten van de 'moderne'
I.K. V. te vergelijken met die van de doorgaans als neo-klassiek gekenscbetste
'internationale penitentiaire congressen'.
Het vijfde agendapunt van de eerste sectie van het congres te St. Petersburg ging
over de bekende vragen die in relatie tot het thema jeugdigen en strafrecht
behoren te worden beantwoord. Welk orgaan is geschikt om beslissingen over het
gedrag van de jongeren te nemen? Moet de betrokkene een echte strafsanctie
krij gen , bijv. worden ingesloten in een penitentiaire inrichting, of zou hij in een
opvoedingskamp moeten worden geplaatst? Is er in alle gevallen een delict
vereist alvorens de overheid mag optreden? Zijn er naast de leeftijd nog andere
variabelen die moeten meewegen bij het kiezen van een gepaste reactie?82 De
pre-adviseurs waren'": Antoine Marro (Turijn) , G. Correvon (Lausanne), Ivan
Foinitsky (St. Petersburg), Pierre Armengol Y Comet (Barcelona), en Henri
Harburger (Munchen). In deze reeks valt vooral de naam van Foinitsky op omdat
deze ook een prominent lid van de I.K. V. was, en nota bene ook een van de pre-
adviezen over dit onderwerp schreef voor de I.K.V.-bijeenkomst te Bern.
De eerste sectie nam de volgende resoluties aan:

1. n serait necessaire de supprimer les questions de culpabilite et de discernement par rapport aux
enfants, cest-a-dire aux individues qui n'ont pas atteint I'age de 16 aDS, et de les remplacer par
les questions suivantes:

80 De bijeenkomst van St. Peterburg yond plaats van 3 tim 15 juni, de I.K.V. vergaderde op 12 tim
14 augustus.

8\ Actes du Congres penitentiaire international de Saint-Petersbourg 1890, volume I, p. 135 e. v.
(Voortaan aangehaald als: Actes 1890).

12 Actes 1890, p. Il .
•, Actes 1890, Volume Il, p. 593 tim 674.
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L'enfant a-t-il besoin d'une tutelle de l'autorite publique?
A-t-il besoin d'une simple education ou d'un regime correctionel?

2. Le choix des mesures a prendre doit etre determine par les mobiles qui ont porte I'enfant &
commettre I'infraction et la gravite de celle-ci, par Ie degre de son developpement intellectuel, par
le milieu dans lequel il a ete eleve, par ses antecedents ou son caractere. L'age de I'enfant est
aussi d'une grande importance, comme indice de l'etat moral de I'enfant.

3. Le tribunal statue sur les infractions commises par les mineurs de 16 a 20 ans. n doit avoir la
plus grande latitude pour prononcer la peine, lorsque Ie rnineur est reconnu coup able, depuis la
simple reprimande jusqu'a Is peine ordinaire prevue pour Ie fait incrimine."

De algemene vergadering achtte de tijd voor besluitvorming nog niet rijp en
besloot dit onderwerp op de volgende bijeenkomst opnieuw aan de orde te
stellen"
Een vergelijking van de resoluties van Bern en St. Petersburg leert dat de ver-
schill en van opvatting tussen de hervormers van de I.K. V. en de gematigde
practici van bet penitentiaire congres niet zo groot zijn als wei zou kunnen
worden verwacht. Beide resoluties staan op gespannen voet met de neo-ldassieke
reehtsbeginselen. In beide aanbevelingen wordt gesteld dat bet criterium van het
inzicht in de wederreehtelijkheid van het eigen handelen vervangen moet worden
door de (ogenschijnlijk simpele) vraag of dwangopvoeding noodzakelijk is. Alleen
de leeftijdscategorieen waarvoor dat zou moeten gelden, verschillen. De I.K. V.
wil elke vorm van dwangbehandeling op last van een reehter bij personen bene-
den de 14 jaar uitsluiten en voor de categorie tussen de 14 en 21 jaar het criteri-
um van het onderscbeidingsvermogen vervangen door het noodzakelijkscriterium.
In St. Petersburg wordt hetzelfde verlangd, maar dan voor personen tot 16 jaar.
Daarbij moet nog worden opgemerkt dat in de laatstgenoemde resolutie ook met
zoveel woorden het schuldbeginsel niet van toepassing wordt verldaard op
personen onder de 16 jaar. De I.K. V. achtte een dergelijke nadrukkelijke afwij-
zing waarschijnlijk niet nodig, omdat vanuit deterministisch perspeetief 'schuld'
geen voorwaarde voor strafbaarheid kan zijn. In de verldaring van st. Petersburg
staat dat bij het bepalen van de zwaarte van de op te leggen maatregel rekening
moet worden gehouden met de ernst van het gepJeegde misdrijf. Het is evenwel
onduidelijk welke operationele betekenis toekomt aan deze referte aan het pro-
portionele vergeldingsbeginsel, nu tegelijkertijd wordt geeist dat rekening wordt
gehouden met de intelleetuele ontwikkeling, het milieu, en het karakter van de
minderjarige.
Concluderend kan worden opgemerkt dat zowel de I.K.V. als het overwegend
neo-ldassieke Intemationale Penitentiaire Congres de kIassieke reehtsbeginselen in
sterk verminderde mate van toepassing achtten op de strafreehtelijke bejegening
van kinderen. Dat er op dit punt weinig meningsverschillen bestonden kan mijns
inziens worden verldaard uit een kennelijk algemeen gedeeld uitgangspunt dat

.. Actes 1890, Volume I, p. 798 en 799.
85 Actes 1890, Volume I, p. 656.
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kinderen niet 'schuldfahig' zijn. Deze consensus verbond niet alleen de I.K.V-
leden, maar was keonelijk in het laatste decennium van de vorige eeuw zo wijd
verbreid dat ook de neo-klassieken er hun denkbeelden over het jeugdstrafrecht
op baseerden."
Op grond van de bovenvermelde gegevens kan worden geconcludeerd dat de
leden van de I.K. V. bij de bejegening van jeugdige delinquenten eensgezind
afstand wilden nemen van belangrijke neo-klassieke rechtsbeginselen. Ik resumeer
enkele sprekende voorbeelden. Het legaliteitsbeginsel zou niet richtinggevend
behoren te zijn, voorzover kinderen ook aan sancties konden worden onderwor-
pen na gedragingen die niet als strafbaar feit waren aangemerkt. Het schuldbe-
ginsel speelde geen rol, omdat er al op voorhand van werd uitgegaan dat de
betrokkene vaak niets kon worden verweten, maar er desondanks wei moest
worden opgetreden. Het proportionaliteitsbeginsel werd in zoverre verlaten, dat
de duur van opgelegde strafmaatregelen was losgemaakt van het gepleegde
vergrijp.
Maar de betekenis van dit overzicht kan niet worden gewaardeerd zonder daarbij
ook de standpunten te betrekken die aanhangers van het (neo-jklassieke strafrecht
hadden over de onderhavige groep delinquentjes. En dan blijkt dat deze penalisten
in overwegende mate dezelfde benadering hebben bepleit en gepraktiseerd. We
hebben dat gezien in de discussie tijdens het intemationale penitentiaire congres te
St. Petersburg. Ook de desgenaamde classici onttrokken de jeugdigen aan de
rechtsbeschermende werking van de centrale rechtsbeginselen. Zij waren even-
zeer geporteerd voor relatief onbepaalde vonnissen; zij wisten evenmin raad met
het begrip schuld in kinderstrafzaken; ook zij vonden veelal" dat de overheid al
moest kuonen ingrijpen nog voor er een delict was gepleegd.
De leden van de I.K. V. konden met betrekking tot de jeugdige a-social en een
proto-typische toepassing geven aan hun idealen op crimineel-politiek gebied. Zij
aarzelden niet om daarbij de neo-klassieke rechtsbeginselen aan de kant te schui-
yen, omdat zulks ook op intuitieve c.q. emotionele gronden aannemelijk was.
Neo-klassiek geinspireerde juristen hadden de handicap dat hun inhoudelijke
voorstellen en ideeen op dit punt niet strookten met hun theoretische uitgangspun-
ten. Zij stapten over de dogmatische problemen heen met behulp van het criteri-
um 'oordeel des onderscheids'. Het neo-klassieke proces van afweging van lusten
en lasten zou bij kinderen nog niet kuonen functioneren. Een jeugdige misdadiger

.. Het feit dat de dogrnatische vormgeving van de aparte sancties voor van jeugdigen niet door een
tegenstelling tussen klassieke en modeme richting wordt beheerst, blijkt ook uit de omstandigheid
dat in meer recente studies over dit onderwerp een historisch onderdeel kennelijk overbodig wordt
geacht. Zie o.a. Wolfram Wachter, Untersuchungen uber Erfolg und Misserfolg der Erziehung
durch die Jugendstrafe von unbestimmter dauer, Heidelberg 1966 en Egon Miiller, ZuNI Enzie-
hungserfolg der Jugendstrafe von unbestimmteri dauer, Koln, Bonn, Miinchen, 1969.

IJ7 Nederland vorrnde in dit opzicht enigszins een uitzondering. Zie de werken van 1. Simon van der
Aa en van] .A. Levy, die worden aangehaald door T.H.] .0. van Sloun, Het schuldbeginsel in her
jeugdstrafrecht, p. 58.
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is immers nog geen homo economicus. In de praktijk zou echter blijken dat de
maatstaf van het 'oordeel des onderscheids' tot grote dogmatische verwarring
leidt, zodat het systeem - in elk geval aan het eind van de 1ge eeuw - op twee
gedachten gaat hinken. In dit opzicht moet worden vastgesteld dat de visie van de
moderne richting in het strafrecht theoretisch helderder was, en in de samenle-
ving ongeveer op gelijke wijze zou ingrijpen als de destijds heersende neo-
klassieke optiek.

5.10 Bet recidive-probleem

Door de beschikbaarheid van steeds verfijndere misdaad-statistieken kon weten-
schappelijk worden bewezen dat een vaste kern van delinquenten verantwoor-
delijk was voor een disproportioneel groot aandeel van het totale aantal gepleegde
strafbare feiten. Dit gegeven vormde een bevestiging van criminologisch onder-
zoek waarin het bestaan van zogenoemde beroeps- of gewoonte-criminelen was
aangetoond. Tegen deze achtergrond is het vanzelfsprekend dat een vereniging
die de 'Kampf gegen das Verbrechen' hoog in haar vaandel droeg, veel energie
stak in aanbevelingen die moesten lei den tot een meer doelmatige aanpak van het
recidive-probleem. De grondslag voor de speurtocht naar aannemelijke oplos-
singen werd gevormd door art II sub 8 en sub 9 van de statuten. Daarin was
bepaald: 'onverbeterlijke gewoonte criminelen moeten onschadelijk worden ge-
maakt, zij die nog niet geheel verdorven zijn moeten worden verbeterd'. Deze
tekst leidde tot twee voorspelbare problemen.
In de eerste plaats was er de vraag hoe verbeterlijken en onverbeterlijken konden
worden gescheiden. Aanvankelijk leek een antwoord binnen handbereik te liggen,
omdat de Italiaanse medisch-anthropologische school claimde dat het mogelijk
was op basis van physieke kenmerken de (on)verbeterlijkheid van gewoonte-
criminelen vast te kunnen stellen. Na enkele initiele successen van deze stroming
kregen de tegenstanders binnen de gelederen van de I.K. V. op het congres te
Parijs in 1893 duidelijk de overhand. Deze opponenten waren overtuigd van de
onwetenschappelijkheid van de ltaliaanse onderzoeksmethoden, en waren boven-
dien van mening dat onschadelijkmaking enkel op grond van een medisch-anthro-
pologische diagnose een ontoelaatbaar gevaar betekende voor de individuele
rechtsbescherming. Na deze nederlaag stagneerde ook de directe inbreng van
leden a1s Garofalo in de gedachtenwisseling binnen de I.K.V .. Daarbij moet
evenwel worden aangetekend dat hun denkbeelden indirect invloed bleven uitoefe-
nen. Van Hamel verdedigde bijvoorbeeld nog in 1905 op het congres te Hamburg
het standpunt dat de straftoemeting in de eerste plaats aan de medici zou moeten
worden overgelaten.
Het tweede probleem waarmee men werd geconfronteerd betreft de vraag hoe de
verbetering van bepaalde person en kan worden gerealiseerd zonder dat dit ten
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koste gaat van een doeltreffende bescherming van de maatschappij. Aanvankelijk
spitste de discussie zich toe op de door van Hamel aangedragen oplossing, om
verbeterlijke gewoonte-criminelen pas nadat zij succesvol waren behandeld weer
in vrijheid te stellen. Aangezien op het moment van berechting onzeker is hoe
lang het genezingsproces za.I gaan duren, zou de rechter in de optiek van van
Hamel een veroordeling tot een vrijheidsontneming van onbepaalde duur moeten
uitspreken (het zgn. 'absolut unbestimmtes Strafurteil'). Ben comite van terzake
deskundigen zou periodiek het verloop van het genezingsproces moeten evalue-
ren, en wanneer de veroordeelde geen gevaar meer oplevert voor de maatschappij
over zijn vrijlating moeten beslissen.
De discussie over deze beide kwesties leidde noch snel noch soepel tot een
consensus. Zonder vooruit te lopen op de navolgende onderdelen van mijn
betoog, kan hier reeds een globaal overzicht worden gegeven van het verloop van
het debat. Volgens sommigen zijn de 'unbestimmte Strafurteile' noodzakelijk in
een consequent op de bescherming van de maatschappij gericht dader-strafrecht.
Hun tegenstanders onderkenden weI de effectiviteit van zo'n oplossing, maar
vonden de prijs te hoog die daarvoor betaald moest worden in termen van aantas-
ting van de individuele rechtsbescherming. Na de vergadering te Antwerpen in
1894, waar de grote meerderheid van de aanwezigen te kennen gaf niets voor
onbepaalde strafvonnissen te voelen, leek de discussie over dit onderwerp geslo-
ten. Later kwam de kwestie echter opnieuw verschillende keren aan de orde, zij
het dat het gesprek vanaf 1897 (Lissabon) vooral werd toegespitst op qua duur
onbepaalde 'Sicherungsmassnahmen'. Daarbij ging het vooral om de vraag of een
dergelijke maatregel alleen mag worden opgelegd indien iemand een stratbaar feit
heeft begaan, of (in bepaalde gevallen) ook wanneer de betrokkene, gelet op zijn
'Lebensfiihrung', meer in het a1gemeen een gevaarlijk individu is.
Toen het congres te Hamburg de voorwaarde van een voorafgaand delict liet
vall en, leidde dat tot een scherp conflict, waarbij de meningsverschillen parallel
lopen aan een aantal landsgrenzen. Zoals aanstonds nog tot in detail za.I blijken,
von den de Duitsers (Von Liszt) vooral de Fransen (Garcon) en de Russen (Nabo-
koff) tegenover zich, die een beroep deden op het legaliteitsbeginsel.
Ongeveer tot 1910 (Brussel) werden de voorstellen rond de 'Sicherungsmass-
nahmen' steeds radicaler. Pas het laatste I.K.V.-congres (Kopenhagen 1913)
stond geheel in het teken van een compromis waarin het modeme uitgangspunt
van de bescherming van de maatschappij zou moeten worden verzoend met de
neo-klassieke rechtsbeginselen.
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5.10.1 Brussel1889

Het derde punt op de agenda in de Belgische hoofdstad is het recidive pro-
bleem". Dat de bestaande praktijk bij de bestrijding van recidive volledig tekort
schiet staat voor alle aanwezigen vast. Dat blijkt oak uit de scherpe toon van de
op dit punt aangenomen resolutie:

'Die Vereinigung ist der Ansicht, dass das gegenwiirtig in Ansehung der Rilckfalligen herrschende
System mangelhaft und vollig ungenilgend zur wirklichen Bekampfung des Ruckfalls ist'.

Met deze vaststelling is nag niets gezegd over de maatregelen waarmee eventueel
betere resultaten te bereiken zijn. In de resolutie wordt een eerste aanzet gegeven
voor een alternatieve aanpak:

'A1s Hauptmiingel dieses Systems bezeignet sie insbesondere die mangelnde K1assifikation und die
gleichmiissige Behandlung der Gewohnheits- und der Gelegenheitsverbrecher ....

Over de vraag welke criteria bij die cIassificatie gehanteerd dienen te worden
lopen de opvattingen echter sterk uiteen. Dat hangt samen met verschillen in de
waardering van zogenaamde hulpwetenschappen van het strafrecht. Met name de
anthropologie en de sociologie blijken tot moeilijk te verenigen resultaten m.b.t.
de vraag naar de oorzaken van de criminaliteit te leiden, zodat vanuit deze
gezichtspunten ook sterk verdeelde aanbevelingen worden gedaan tot de bestrij-
ding daarvan.
De diepgang van de meningsverschillen kan worden geillusteerd door de pre-
adviezen van Prins en Van Hamel te vergelijken. Prins gaat in zijn beschouwing
over de wenselijkheid van de voorwaardelijke veroordeling'" (eerste agendapunt)
in op de oorzaken van de groei van de kleine criminaliteit. Deze groei komt
volgens Prins voort uit een tweetal samenhangende factoren, te weten enerzijds
de opkomst van de grote steden, met een heterogene, meestal arme bevo1king, en
anderzijds de reaktie van de overheid op die ontwikkeling. De overheid probeert
de groei van de grote steden in goede banen te leiden door steeds meer regel-
geving op het gebied van orde en rust, gezondheidszorg en hygiene, waarvan de
naleving door een steeds uitgebreider en beter georganiseerd politie-apparaat
wordt gecontroleerd. In het bestaande stelsel van rechtsbedeling wordt op de
hierdoor gegroeide reeks kleine delicten gereageerd met een toenemend aantal
zeer korte vrijheidsstraffen. Dit heeft volgens Prins diverse negatieve gevolgen.
Daar de leefomstandigheden van het stadsproletariaat nog miserabeler zijn dan die
in de gevangenis, gaat van de vrijheidsstraf geen afschrikkende werking meer uit.

S. "Welches sind die Gebrechen des Systems, welches rum Zwecke der Bekarnpfung des Ruckfalls
von der Mehrzahl der modernen Gesetzgebungen befolgt wird?" Mitteilungen, deel I, p. 194.

89 Mitteilungen, deel I, p. 199.
90 Mitteilungen, deel I, p. 28 e.v.
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Van verbetering door de opsluiting is dan geen sprake meer. Integendeel: de
maatschappelijke gevolgen van de vrijheidsbeneming, zoals het verlies van werk,
zetten de veroordeelde aan tot nieuwe criminaliteit. De voorwaardelijke veroorde-
ling is volgens Prins aileen daarom al een goed alternatief voor de korte vrij-
heidsstraf, omdat deze negatieve spiraal dan kan worden doorbroken.
Ook van Hamel gaat in zijn pre-advies (naar aanleiding van het derde agen-
dapunt) in op de oorzaken van de criminaliteit. Hij zoekt die, in tegenstelling tot
Prins, Diet in maatschappelijke omstandigheden, maar in de misdadiger zelf. Hij
onderscheidt twee situaties. Ten eerste de misdaad die voortkomt uit 'energie
criminelle', dat wil zeggen uit het onvermogen weerstand te bieden tegen passies
als woede, jalouzie, lust, insubordinatie etc. En daarnaast de delicten die voort-
spruiten uit 'neurasthenic sociale'. 91 Het gaat dan Diet om negatieve energie in
de vorm van hartstochten, maar juist om een totaal gebrek aan energie. De
laatstgenoemde categorie manifesteert zich volgens van Hamel in delicten als
diefstal, verduistering, heling, oplichting, valsheid in geschrifte, bedelarij en
zwerverij. Delinquenten die lijden aan de symptomen van 'neurasthenic sociale'
moeten tot activiteit worden geprikkeld. Van Hamel wi! voor deze misdadigers
speciale strafinrichtingen instellen, waarin zij voor relatief onbepaalde tijd worden
opgesloten teneinde weer aan regelmatige arbeid te gewennen.
Uit deze korte notities blijkt dat Prins en Van Hamel het verschijnsel criminaliteit
volledig verschillend benaderen. Door vermogensdelicten, bedelarij, zwerverij, en
schending van administratieve voorschriften te beschrijven in termen van indivi-
duele afwijkingen respectievelijk in termen van maatschappelijke structuren,
ontbreekt ieder gemeenschappelijk aanknopingspunt voor bijvoorbeeld een
classificatie van delinquenten. Bij deze stand van zaken is er nog weinig uitzicht
op grote progressie bij de bestrijding van bet recidive-probleem.
Het weergegeven verschil in perpectief is ook daarom zo belangrijk omdat de
geconstateerde oorzaken van de misdaad recbtstreeks doorwerken in de aanbevo-
len bestrijdingsmiddelen daarvan. Het scenario van Prins indiceert kritiscb
zelfonderzoek bij het gouvernement: afschaffmg van onnutte regelgeving en
bestrijding van armoede zouden zo kunnen bijdragen aan een dating van de
criminaliteit. In het medische perspectief van Van Hamel daarentegen moet de
beteugeling van strafbare feiten vooral worden gericht op de dader, de patient. In
dat model is kritiek op wetgeving en sociale politiek per definitie Irrelevant."
De werkzaamheden van de I.K.V. vingen dus aan in een sfeer van groot enga-
gement, gekoppeld aan een bijna even grote diversiteit aan wetenschappelijke
inzichten. Het overleg in Brussel was in dit opzicht nog maar een bescheiden
voorproefje van wat het gezelschap in latere bijeenkomsten nog te wachten stond.

9. 'Neurasthenic' betekent: zenuwaandoening.
92 Gelet op de eerdervermelde omstandigheid dat Von Liszt een brede 'Krirninalpolitik' nastreefde,

is het niet verwonderlijk dat hij zich distantieerde van het pre-ad vies van Van Hamel. Zie
Mitteilungen, deel I, p. 195 en 196.
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5.10.2 Bern 1890

De tweede bijeenkomst van de I.K. V. yond plaats van 12 tot en met 14 augustus
1890 te Bern. Van de 487 leden waren er 80 aanwezig. De vergadering werd
grotendeels beheerst door het vraagstuk van de onverbeterlijke crimineel, dat als
eerste punt op de agenda stond. De probleemstelling was alsvolgt geformuleerd:

'Wie ist der Begriff der unverbesserlichen Gewohnheitsverbrecher im Gesetze zu bestimmen, und
welche Massregeln sind gegen diese Verbrechersgrupezu empfehlen?'"

Reeds op de eerste vergaderdag werd duidelijk dat onder de aanwezigen diep-
gaande meningsverschillen bestonden over de vraag, of werkelijk onverbeterlijke
criminelen wei bestaan, hoe onverbeterlijkheid vastgesteld kan worden, en of
verbetering danwel onschadelijkmaking het primaire doel van hun behandeling
dient te zijn. Na een onoverzichtelijke discussie werd een commissie ingesteld,
die tot taak kreeg een ontwerpresolutie op te steUen aan de hand waarvan het
beraad in een meer gestructureerde vorm zou kunnen worden voortgezet. De
commissie slaagde er Diet in het onderling eens te worden. Het gevolg daarvan
was dat er uiteindelijk twee ontwerp-resoluties aan de vergadering werden
voorgelegd, waarin een meerderheids- en een minderheidsstandpunt was neerge-
legd. Op 14 augustus werd de resolutie van de commissie-meerderheid met 26
tegen 21 stemmen" door de vergadering aangenomen. De tekst hiervan luidde:

'I. Es gibt Ubelthster, bei denen wegen ihre psychischen und moralischen Zustandes die
gewohnliche Reaktion der ordentlichen Strafe nicht ausreicht.

Il. Es gehoren hierzu namentlich die wiederholt Rilckfalligen, we1che als entartete oder ge-
werbsrnassige Verbrecher anzusehen sind.

m. Diese Ubelthater sind je nach dem Grade der Entartung und der Gefshrlichkeit zurn Zwecke
der Unschadlichrnachung und wornoglich der Besserung besondern Massnahmen zu unter-
werfen": .

Het ontwerp van de commissie-minderheid luidde:

'Es gibt unter den Gewohnheitsverbrechern wiederholt Ruckfallige, gegen welche wirksarnere
Schutzrnassregeln gesucht werden miissen, wobei mehr die Eigenart des Verbrechers, als der objective
Thatbestand des Verbrechens in Betracht zu ziehen ist.
Die Vereinigung empfiehlt als Massregeln dieser Art
I. gegen die weniger gefahrlichen Individuen wie Landstreicher, eingefleischte Bettler usw. die

Errichtung von Arbeitsanstalten, in denen die Verurteilten eine Haft zu erleiden haben, deren
Dauer im Verhsltnis zu der Anzahl ihrer Vorstraffen zu bestimmen ist,

2. gegen die gefahrlichen Ubelthiiter, wie Morder, Brsndstifter, Rauber usw. entweder Einsperrung
oder Arbeit im Freien, im lnlande oder in Kolonieen, je nach den Umstiinden und Verhaltnissen
des betreffenden Landes, stets aber in Verbindung mit Zwangsarbeit und fur langere Zeit'" .

•, Mitteilungen. deel Il, p. 96.
.. Mitteilungen. deel II. p. 117 en 118 .
•, Mitteilungen, deel Il, p. 116.
ss Mitteilungen, deel Il, p. 116 en 117.
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De stemming kan worden gezien als een (klein) succes voor aanhangers van de
crimineel-anthropologische stroming binnen de vereniging. Dit bIijkt niet zozeer
uit de tekst van de resoluties (waaruit het controversiele, met de inbreng van de
ltalianen geassocieerde begrip 'onverbeterlijkheid' was geweerd) als weI uit de
inhoud van de gesprekken die aan de stemming vooraf gingen. Overigens is het
draagvIak van de aanbeveling ronduit smal te noemen, nu niet meer dan 26 van
de 80 aanwezigen (en van de in totaal 487 leden) bereid waren er hun absolutie
aan te geven.
In Bern moest de in Brussel geIeverde kritiek op de bestaande wetgeving waar
worden gemaakt door een 'modem' altematief te ontwikkelen. Pre-adviseur Von
Lilienthal, een aanhanger van de crimineel-anthropologische stroming, probeert
de voorstanders van de medische diagnostiek en degenen die daar op grond van
de individuele rechtszekerheid tegen zijn, te verzoenen. Dat er 'entartete' ge-
woonte-criminelen bestaan staat voor von Lilienthal vast. Onschadelijkmaking
mag echter naar zijn mening nooit alleen worden gebaseerd op de vaststelling van
de uiterlijke kenmerken, zoals omschreven door de 'Lombrososchen Schule' (Un-
regelmiissigkeiten der Schadelbildung, ungleiche Entwicklung der Gesichtshalften,
Missbildungen der Ohren etc.). Zulke kenmerken kunnen natuurlijk wel een
verdenking van onverbeterlijkheid doen rijzen. Echter: 'nur bei dem wiederholt
Riickfalligen erscheint die Thatsache der Entartung als geniigender Grund zur
Annahme der Unverbesserlichkeit?".
Zoals reeds gesteld loopt de waardering binnen de vereniging voor dit soort
medisch-anthropologische inzichten sterk uiteen. Von Lilienthal c.s. weten echter
een nipte overwinning te behalen door in hun (meerderheids)resolutie niet te
spreken over onverbeterlijke criminelen maar daarvoor in de plaats het begrip
'Entarteten'te introduceren, dat in feite een verwijzing inhoudt naar de delinquen-
ti nati. Mogelijk belangrijker is het gegeven dat de vergadering accoord is gegaan
met het principe clat 'Entarteten' naar de mate van hun gevaarlijkheid aan bijzon-
dere maatregelen moeten worden onderworpen. Hiermee is de weg vrijgemaakt
voor de discussie over het 'unbestimmtes Strafurteil', die de volgende congressen
goeddeels zou beheersen.

5.10.3 Christiania 1891

Op de derde internationale bijeenkomst van de I.K. V. in de aula van de universi-
teit van Christiania komt het recidive probleem opnieuw aan de orde. Voor bet
eerst viel de opkomst erg tegen. Er waren slecbts 46 leden aanwezig, waarvan
niet minder dan 27 afkomstig uit bet gastland Noorwegen. De afwezigheid van
vele prominente leden heeft de besluitvorming waarschijnlijk wel bevorderd, want

'" Mitteilungen, deel II, p. 67.
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ditmaal werd een nogal radicale resolutie over de strafmiddelen tegen recidivisten
aangenomen:

I. Im Interesse einer besseren, fur die Gesetzgebung absolut notwendigen Belehrung fiber den
Charakter und die Gefahr der Oewohnheitsverbrecher, namentlich der sogen. Unverbesserlichen,
beauftragt die Vereinigung ihren Ausschuss, sich an die verschiedenen Regierungen zu wenden,
urn das hohe Interesse zu betonen an einer detaiUierten, prazisen, uniformen und zur Vergleichung
geeigneten Rezidivistenstatistik.

Il. Gegenuber den sogen. unverbesserlichen Gewohnheitsverbrechem ist es absolut notwendig, dass
nicht im Urteil fiber die letztbegangene That auch das definitive Urteil iiber die Behandlung des
Oelinquenten abgegeben werden soli, sondem dass dabei der Fall einer neuen Untersuchung, be-
treffend die Person des Oelinquenten, seine Vergangenheit, sein Betragen wiihrend einer festzu-
stellenden Probezeit usw. einer spateren Entscheidung ilberlassen werden soll."

Er zijn aanwijzingen dat deze resolutie vooral door Van Hamel is bevorderd.
Reeds in zijn pre-advies aan de vergadering te Brussel pleitte hij voor 'des
mesures penales speciales avec des sentences qui par rapport Ii la duree de la
peine seront absolument indeterminees pour 'des delinquants d'habitude incorrigi-
bles"." Op instigatie van Von Liszt bleef dat voorstel toen oabesproken.I'" In
Christiania weet Van Hamel de vergadering er in een lange voordracht (in plaats
van zijn niet tijdig gereed gekomen pre-advies) van te overtuigen dat bet definitie-
ve strafoordeel bij recidivisten 'devra etre reservee pour plus tard, afin qu'elle
puisse etre prise apres une periode d'observations et d'investigations ulterieures
relatives au caractere du delinquant'?",

5.10.4 Parijs 1893

Het kan verkeren. Heette bet in de Noorse hoofdstad nog absoluut noodzakelijk
(sic) dat bet eindoordeel over de bebandeling van een recidivist niet aan de
zittingsrechter wordt overgelaten, twee jaar later op de intemationale bijeenkomst
in de Sorbonne te Parijs wilde de vergadering in grote meerderbeid niets (meer)
weten van de zgn. 'unbestimmte Strafurteile'. De Russische hoogleraar Fionitzky
vertolkt bij die gelegenheid de gevoelens van de vergadering wanneer hij, niet
zonder gevoel voor drama, uitroept:

'Das System des bestimmten Urteils ist ein unentbehrlicher Schutz fur die individuele Freiheit, und
diese rniissen wir als eine der wertvollsten Errungenschaften modemer Civilisation hochhalten' .'02

•• Mitteilungen, deel ill, p. 294.
.. Mitteilungen, deel I, p. 103.
100 Mitteilungen, deel I, p. 195.
101 Mitteilungen, deel ill, p. 305.
102 Mitteilungen, deel V, p. 328 en 329.

188



Kitzinger schrijft daarover:

'Allein das Unerwartete geschah: Trott des Votums zu Christiania und trotzdem die darnals noch
geltenden Satzungen das Prinzip des unbestimmten Strafurteils sanktioniert hatten, erkliirte sich auf
der Pariser Versarnmlung die erheblich iiberwiegende Mehrzahl der Redner aus den verschiedenar-
tigsten Grunden gegen das unbestimmte Strafurteil, und nur eine etwas kiinstlich motivierte formelle
Hinausschiebung der Abstimmung, in Wahrheit das Unterbleiben einer solchen, verhinderte ein
negatives Votum, das sonst ( ... ) beinahe mit Stimmeneinheit gegen das unbestimmte Strafurteil
abgegeben worden ware"O'.

5.10.5 Antwerpen 1894

Men zou verwachten dat met de afwijzing door de vergadering in Parijs de
discussie over dit onderwerp is gesloten, of tenminste voor langere tijd is ge-
schorst. Dat is echter niet het geval. AI op het volgende congres van de I.K. V. in
1894 te Antwerpen vindt een herhalingsoefening plaats. De agenda bevat als
vraagpunt: 'Auf welche Kategorieen von Verbrechem kann das System der unbe-
stimmten Strafurteile Anwendung finden"?', Deze formulering bevat een klas-
siek petitio principii, aangezien de opsteUers van de agenda kennelijk veronder-
stellen dat dergelijke vonnissen aannemelijk zijn, zodat alleen nog maar behoeft
te worden gepraat over de categorie van gevallen waarin op die wijze mag
worden opgetreden. Pre-adviseur Prins laat zich hierdoor evenwel niet van de
wijs brengen. Hij keert zich in principiele termen tegen de idee van 'unbestimmte
Strafurteile' :

'Es ist von jeher als eine der wichtigsten Errungenschaften der Neuzeit, als eine filr die individuelle
Freiheit unerliissliche Kautel erschienen, dass die Richter gehalten sind, bestimmte und fest begrenzte
Strafen zu verhiingen. Verzichten wir auf diese Garantie, so offnen wir der Willkiir der Verwal-
tungsbehorden Thiir und Thor, mit einem Wort, wir iiberliefem die Biirger der Diskretion der
Gefangnisbearnten' ( ... ) das unbestimmte Strafurteil (.) begriibt eventuell einen fur gefahrlich
Erachteten auf aile Ewigkeit in dem Kerker. Und gegen eine solche fiirchterliche Moglichkeit fehlen
uns sogar die notigsten Kautelen ,lOj •

De meerderheid van de woordvoeders ter vergadering is het met Prins eens. Het
afwijkende standpunt van Van Hamel wordt slechts gesteund door enkele spre-
kers, te weten Morel, Uppstrom en Zucker. Andere intervenienten staan alleen
afwijzend tegenover onbepaalde strafvonnissen in wat ze 'dem Gebiete der
eigentliche Strafe' noemen, maar willen de toepassing daarvan wei voor hun
rekening nemen ten aanzien van bijzondere categorieen personen, zoals jeugdige
criminelen en 'Arbeitsscheue, Alkoholiker und Geisteskranke'.
Het Antwerpse congres is anders gestructureerd dan de voorgaande bijeenkom-

10' F. Kittinger, 1905, p. 79 en 80. Zie oak Gautier in Mitteilungen, deel V, p. 63.
104 Mitteilungen, deel V, p. 260.
10' Mitteilungen, deel V, p. 214 en 215.
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sten. Dit is een gevolg van bet feit dat bet bestuur van de I.K. V. is ingegaan op
een uitnodiging van de Belgiscbe regering om deze vergadering te laten samen-
vallen met bet 'Congres international pour l'etude des questions relatives au
patronage des condamnes, des enfants moralement abandonnes, des vagebonds et
des alienes". De I.K. V-bijeenkomst stond als 'zelfstandige afdeling' (Section IV
de droit penal) gebeel los van de rest van bet congres. Er waren evenwel enkele
plenaire zittingen waarop aile deelnemers van bet congres werden geinformeerd
over de resultaten van de bijeenkomsten in de afzonderlijke secties. Op voorstel
van Prins was Van Hamel belast met de taak om bet congres in te lichten over de
resultaten van de I.K. V. besprekingen over de 'onbepaalde strafvonnissen'!".
Hij opent zijn rede aldus:

'lch bin einigermassen in Verlegenheit, vor Ihnen eine Frage zu erortern, iiber welche wir in der
Sektion nicht abgestirnmt haben, und zwar nicht etwa allein aus einem prinzipiellen Grunde, sondem -
die Wahrheit zu sagen- weil wir eben nicht abstimmen konnten! Denn (... ) es herrschte unter uns
keineswegs Einigkeit tiber den Umfang der Zulassigkeit der 'unbestirnmten Strafurteile' .'07

In zijn rede gaat Van Hamel ook in op de details van de meningsverschillen
binnen de I.K. V. op dit punt. Aangezien zijn bescbouwing van direct belang is
voor de vraag in boeverre men in de moderne richting wenste vast te houden aan
neo-klassieke recbtsbeginselen, za\ ik zijn gedachtengang op de voet volgen.
Van Hamel stelt dat over de grondgedacbten achter de onbepaalde strafvonnissen
overeenstemming heerst binnen de I.K. V. 108 Deze vonnissen zijn volgens hem
immers een logisch uitvloeisel van de 'moderne' wens om de strafioemeting niet
zozeer aan de ernst van de gedraging te relateren, maar aan de 'Gesinnung des
Taters'. Vervolgens gaat van Hamel in op de binnen de vereniging bestaande
kritiek op zijn voorstellen, die hij alsvolgt samenvat:

'V om strafrechtlichen Standpunkt aus entspricht das Bestimmte, Feste, Starre des Strafurteils zweifel-
los gewissen Forderungen des Rechtsbewustseins gerade des Volkes im hoheren Masse. Denn es
erweckt in uns -um mich hier auch eines volkstiimlichen Ausdrucks zu bedienen- den Gedanken an
eine Siihne einerseits, an eine Abschreckung anderseits. Was in dem Wort 'Siihne' liegt, diirften wir
treffender also bezeichnen: das bestimmte Strafurteil lasst scharfer den Grad der MissbiHigung hervor-
treten, mit der die organisierte Gesellschaft das begangene Verbrechen aufnimmt. Was in dem oft
gebrauchten Worte 'Abschreckung' liegt, kennzeichnen wir besser als das Rechnen mit den Gefiihlen
der grossen Masse, welche in dem unbestimmten Strafurteil vielleicht nicht die Strafe fiir das

'06 Zie: Mitteilungen, deel V, p. 226: "Auf Antrag des Herrn Prof. Prins wird Herr. Prof. van
Hamel unter lebhafter Zustimmung zum Berichterstatter in der Plenarversammlung emannt. "

'07 Mitteilungen, deel V, p. 260.
'01 Mitteilungen, deel V, p. 260: 'dass der Grundgedanke der unbestimmten Strafurteile gerechtfertigt

sei, dariiber befanden wir uns kaum einen Augenblick irn Zweifel.' Kitzinger schrijft in een noot
op pagina 81 van zijn monografie Die Internationale Kriminalistische Vereinigung, Milnchen
1905; 'Es ist angesichts des Ganges der Verhandlungen schwer verstandlich, wenn van Hamel in
dem offiziellen Resume erkliirte, man habe sich iiber die Hauptsache, den Grundgedanken des
unbestimmten Strafurteils verstandigt. Der Verhandlungsbericht selbst macht den Eindruck des
Gegenteils' .
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Verbrechen sehen wiirde, welches der Schuldige begangen hat, sondem vielrnehr fur das, welches er
in Zukunft begehen, resp. nicht begehen wird, denn die Thatsache der nachtraglichen Straffestsetzung
wiirde diesen Bemessungsmasstab als angewendet erscheinen lassen. Neben diese strafrechtlichen
Gesichtspunkte, welche gegen die Unbestimmtheit der Strafurteile sprechen, tritt aber ein offentlich-
rechtlicher, und zwar von viel emsterer Natur. Die Bestimmtheit der Strafe gilt als die wichtigste
Garantie der biirgerlichen Freiheit, gilt als die wirksamste Kautel gegen jeglichen Willkiirakt der
Obrigkeit' .109

Volgens de spreker berusten al deze bezwaren op uitgangspunten van een daad-
strafreeht, die inmiddels geheel zijn achterhaald.'!" De verdediging van de
maatschappij tegen de crimineel kan sleehts op twee manieren worden gereali-
seerd: door onscbadelijkmaking of door opvoeding:

'Handle es sich aber nun urn Unschadlichmachung, handle es sich urn Erziehung und Pflege,
korperliche oder geistige, immer wird es unmoglich sein, vorher den Zeitpunkt zu bestimmen, in
welchem die Intemierung iiberfliissig geworden, die Erziehung vollendet sein wird. Ich glaube nicht,
dass iiber die Richtigkeit dieses Prinzips ein Streit moglich sei. Der Richter, welcher die Strafe
bestimmen soli, mag wohl das begangene Delict kennen, den Delinquenten kennt er sicherlich
nicht'!",

Gelet op de overeenstemming die binnen de I.K. V. zou bestaan over de on-
bekendbeid van de reebter met de persoon van de misdadiger enerzijds en de
noodzaak om bij de strafoplegging rekening te bouden met de eigenscbappen van
de dader anderzijds, formuleert van Hamel tenslotte een compromis-voorstel:

'da ich gliicklich bin, eine Einigung iiber das Prinzip konstatieren zu konnen, bin ich -selbst ein Feind
aller Willkiir- gem erbotig, den praktischen Bedenken, die sich erheben, eine Konzession zu machen.
lch opfere den logischen Schluss von der absoluten Unbestimmtheit der Strafurteile. Due Zeit wird -
friiher oder sparer- schon kommen, und ich kann warten. Vorerst begniige ich mich willig mit einer
relativen Unbestimmtheit, d.h. mit einem System, welches ein hinreichend weites gesetzliches
Maximum der Dauer statuiert, das nicht iiberschritten werden darf. ,112

De notulen vermelden een 'lebhafter, anbaltender Beifall' nadat de toespraak is
beeindigd."? Hierbij passen enkele kanttekeningen. Ten eerste blijkt uit deze
gang van zaken weer eens boe moeilijk bet is om als geengageerd deelnemer aan
een discussie een objeetief verslag van bet verloop van het debat te geven aan
derden. Van Hamel rapporteert, maar beoogt tegelijk zoveel mogelijk geesten te
winnen voor zijn zienswijze. Hij scbuwt bet met om gebruik te maken van de
dynamiek van de vergadercultuur, waarin de boeiende spreker voor bet plenum
vaak een streepje voor beeft op de schrijver van een doorwrocbt preadvies dat

109 Mitteilungen, deel V, p. 26l.
110 'Denn wir strafen nicht das verbrechen, sondem, urn des Verbrecherns willen, den Verbrecher.

Und da es nicht urn Thaten, sondem urn Thster handelt, so greift die Gesellschaft zu Strafmassre-
geln in erster Linie, urn sich, urn den sozialen Gedanken zu verteidigen und zu schiitzen', Mit-
teilungen deel V, p. 262.

111 Mitteilungen, deel V, p. 262.
112 Mitteilungen, deel V, p. 265.
In Mitteilungen, deel V, p. 265.
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iedereen thuis heeft kunnen bestuderen en op mogelijke bedenkingen heeft kunnen
toetsen.!" Ten tweede moet worden vastgesteld dat Van Hamel zelf drastisch
afstand neemt van het klassieke Bestimmtheitsgebot ad poenam. Hij past de
'modeme' uitgangspunten in dit opzicht strikt en consequent toe. Het laatst-
gemelde compromisvoorstel, waarin een relatief onbepaald strafvonnis wordt
aanbevolen, presenteert hij uitdrukkelijk als een tactisch middel om de gelederen
te sluiten. Het is een noodzakelijke tussenstap (,Vorerst begniige ich mich .. .') op
weg naar een doel dat kan worden bereikt wanneer de andere leden de implicaties
van het nieuwe dader-gerichte strafrecht voldoende hebben doordacht (Tch kann
warten'). Ten derde: de coup van Van Hamel slaagt niet. Ondanks het meerge-
noemde compromisvoorstel komt het 'unbestimmte Strafurteil' als zodanig niet
meer terug op de agenda van latere bijeenkomsten van de I.K. V.

5.10.6 Lissabon 1897

De vergadering in Lissabon is om twee redenen belangrijk voor mijn vraagstel-
ling. In de eerste plaats omdat de statuten op gezichtsbepalende onderdelen
werden gewijzigd.!" En in de tweede plaats omdat in Portugal de aanzet werd
gegeven tot de discussie over 'Sicherheitsmassnahmen'.

Nieuwe statuten
De notulen zijn op het punt van de wijziging van de statuten bijzonder beknopt:

'M. le President (von Liszt, schr.) donne lecture du projet de modifications aux statutes elabore Ie 25
aoflt 1896 par Ie Bureau de l'Union It Geneve et il expose en quelques mots la portee de ces modifica-
tions Elles sont acceptes II I'unanimite,
Le prochain Bulletin de l'Union en produirale texte' .116

De veranderingen zijn inhoudelijk en organisatorisch van aard. Van materieel
belang is vooral het schrappen van art. II. Dit artikel was in 1888 door Von
Liszt, Van Hamel en Prins opgesteld en bevatte de leerstellingen van de vereni-
ging. De verplichting voor aIle leden van de vereniging om in te stemmen met
deze geloofsartikelen was voor vel en al geruime tijd een steen des aanstoots."?
Dit is allerminst verwonderlijk. Immers, in art. II.8 en II.9 werd b.v. gestipu-
leerd:

114 Vergelijk ook de in § 5.10.3 beschreven bijeenkomst in Christiania, waar Van Hamel de vergade-
ring in een lange mondelinge redevoering (i.p.v. het onvoltooide preadvies) wist te overtuigen van
de aannemelijkheid van 'unbestimmte Strafurteile'. Oat is nadien nooit meer gelukt.

III Dit gebeurde overigens op instigatie van de 'deutsche Landesgruppe'(en vervolgens op voorstel
van het bestuur van de vereniging); zie het verslag van de 'Vorstandssitzung' van deze Landes-
gruppe gehouden in Berlijn op 2 april 1986. Mitteilungen, deel V, p. 549.

116 Mitteilungen, deel VI, p. 534.
117 Zie hieromtrent o.a. F. Kitzinger, 1905, p. 9 tim 18, F. von Liszt, Die heiden ersten Kriegsjah-

ren der Vereinigung, Mitteilungen, deel II, p. 183 tim 204.
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8. Bei langzeitigen Freiheitsstrafen ist die Bemessung der Strafdauer nicht nur von den Ergebnissen
des Strafverfahrens, sondern such von denjenigen des Strafvollzugs abhiingig zu machen.

9. Unverbesserliche Gewohnheitsverbrecher hat die Strafgesetzgebung, und zwar auch dann, wenn es
sich urn die oftmalige Wiederholung kleinerer Vergehungen handelt, fur eine moglichst lange
Zeitdauer unschadlich zu machen.

Nu na verloop van het eerste decennium duidelijk was geworden dat de leden van
de vereniging in ruime meerderheid tegenstander waren van de 'unbestimmte
Strafurteile' en nu het begrip 'onverbeterlijkheid' vanwege de associatie met de
denkbeelden van de ltaliaanse anthropologische school in discrediet was geraakt,
lag het voor de hand deze uitgangspunten te schrappen. De wijziging van de
statuten kan dan ook worden gezien als een morele overwinning van de tamelijk
behoudende Duitsers op de meer radicale hervormers binnen de vereniging,
omdat hiermee het verzet tegen het onbepaalde strafvonnis en de denkbeelden van
de ltaliaanse anthropologen formeel werd bekrachtigd.
Uit organisatorisch perspectief moet het, op het eerste gezicht oninteressante,
nieuwe artikel ill worden genoemd. Daarin staat: Der Gesamtvorstand der
Vereinigung besteht aus vier durch die allgemeine Versammlung gewiihlten
Mitgliedem (in de praktijk betekent dit: von Liszt, van Hamel, Prins, en een
roulerend ere-lid uit het gastland die voor twee jaar gekozen wordt, schr.) und
aus den Vertretem der Landesgruppen!" Op grond van deze bepaling moest het
bestuur van de vereniging aanmerkelijk worden uitgebreid. Dit is van belang
omdat het bestuur o.a. de vraagstelling voor de congressen formuleert en pre-
adviseurs uitnodigt. Tot 1905 zou dit een betrekkelijk neutrale aangelegenheid
zijn, die aan weinig discussie onderhevig was. In dat jaar werd een Franse Lan-
desgruppe opgericht, die uiteraard ook een stem in het bestuur kreeg. Maar tegen
de achtergrond van de toenmalige polarisatie van meningen, waarover aanstonds
meer, had dit tot gevolg dat de discussie in de algemene vergadering voor een
deel werd verplaatst naar de bestuurskamer, die in de jaren 1905-1910 het decor
werd van soms felle woordenwisselingen, waarbij b. v. de preciese formulering
van de vraagstelling m.b.t. de aanpak van gewoonte-criminaliteit de inzet is.

Sicherungsmassnahmen
De zogenoemde 'Sicherungsmassnahmen' kwamen terloops aan de orde bij de be-
spreking van de vraag naar de voorwaarden voor strafrechtelijke verantwoorde-
lijkheid!", De gedachtenwisseling hieromtrent werd geopend door Tarde en

111 Mitteilungen, deel VII, p. 2.
119 Deze bespreking vormt een vervolg op de in Parijs behandelde kwestie van: Der Einfluss der

neueren strafrechtlichen Anschauungen auf die gesetzgeberische Behandlung des Versuchs und der
Teilnahme. In Parijs werd daarop de volgende resolutie aangenomen: 'Die I.K.V. spricht den
Wunch aus, dass die gesetzlichen Bestimmungen fiber Versuch und Teilnahme mit den Prinzipien
der personlichen Verantwortlichkeit und des Schutzes der menschlichen Gesellschaft in Einklang
gebracht werden. Bis zum nachsten Kongresse soli die hiermit in innigem Zusammenhangende
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von Liszt. Beiden gaan er vanuit dat voor het vestigen van strafrechtelijke verant-
woordelijkheid bij de dader enig inzicht in zijn handelen aanwezig moet zijn. Ter
vergadering bekritiseert de Portugees Mendes Martins dit centrale denkbeeld:
'vous avez essaye sans succes de fonder la responsabilite, done elle u'existe
pas'!", Hij wordt gesecondeerd door Van Hamel, die - zoals we inmiddels
gewend zijn - wederom met enkele kloeke uitspraken een elementair crimineel-
politiek programma op tafel legt:

'Le Legislateur doit proteger la societe contre ceux qui, responsables ou non, la menacement. Il peut
alors laisser de cote la question theorique de la responsabilite et se bomer a la simple question
pratique suivante: quelles sont les mesures efficaces qu'il faudra prendre dans tel ou tel cas, vis-it-vis
de tel ou tel groupe de delinquents, ou de tel ou tel individu?'.111

Afwijzing van het begrip strafrechtelijke verantwoordelijkheid maakt met andere
woorden de weg vrij voor een daadkrachtige bescherming van de maatschappij.
Een uitvloeisel van deze wijze van redeneren is ook dat het begaan van een delict
niet langer als noodzakelijke voorwaarde voor strafoplegging mag worden aan-
vaard, waardoor het onderscheid tussen straffen en administratieve (preventieve)
maatregelen verdwijnt. Tegen de laatstgenoemde gevolgtrekking wordt door Von
Liszt met kracht geopponeerd:

'M. Ie professeur Von Liszt conteste I'assertion de M. van Hamel qu'il n'y a pas de difference entre
la peine et les mesures preventives. 'Un navire entre dans Ie port de Lisbonne. Il porte une fievre
jaune et quarantaine lui est imposee. Est-ce une peine ou une mesure preventive? -Peu importe, dans
Ie systerne de M. van Hamel. Le nom de la chose restera inconnu. Ella pourra etre ordonnee par le
jury, comme si c 'etait une peine, aussi bien que par une autorite administrative'. Suivant la theorie de
I'orateur, il y a grand interet it savoir si c'est une peine ou une mesure preventive, car c'est un organe
different qui l'edictera dans les deux cas. Le systeme contraire va beaucoup trop loin, en attribuant it
un seul organe unifie le droit d'ordonner des mesures administratives et judiciaires'P

De strafrechtelijke beveiligingsmaatregelen komen in Lissabon zoals gezegd
slechts terloops aan de orde. J23 Toch kan worden gesteld dat deze inleidende
schermutselingen op dit thema een belangrijke eerste aanzet zijn geweest tot de
discussies over 'Sicherungsmassnahmen', die de laatste drie vergaderingen van de
I.K.V. nagenoeg geheel zouden domineren.

stehende Frage nach der strafrechtlichen Zurechnungsfahigkeit und der Verantwortlichkeit des
Ubeltaters nach der Gesetzgebung studiert und dann diskutiert werden'. In de daarop volgende
vergadering te Linz stond het vraagstuk van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid wei op de
agenda, maar de bespreking werd uitgesteld tot de bijeenkomst te Lissabon.

120 Mitteilungen, deel VI, p. 471.
121 Mitteilungen, deel VI, p. 473. Van Hamel is zich er van bewust dat hij niet behoort tot de

gematigde elementen binnen de vereniging, getuige zijn opmerking op p. 472 : 'Notre excellent
ami M. von Liszt vient de nous dire qu'il ne partage pas l'avis radical soutenu par M. Martins.
Pour moi, je penche plutot vers ces idees radicales, et je crois it leur avenir'.

l22 Mitteilungen, deel VI, p. 474 en 475.
123 Over het eigenlijke onderwerp van de beraadslagingen, de strafrechtelijke verantwoordelijkheid,

werd zo verschillend gedacht dat werd afgezien van het in stemming brengen van een resolutie
over dit onderwerp.
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5.10.7 Hamburg 1905

Sleehts acht jaar en twee internationale vergaderingen'P' scheiden de ZOJUIst
besproken bijeenkomst in Lissabon en het congres dat van 12 tim 14 september
1905 in Hamburg werd gehouden. In deze relatief korte periode zijn de denkbeel-
den over de aanpak van het reeidive-probleem sterk gewijzigd. Met een tref-
woord: ze zijn geradicaliseerd. Dit wordt vooral duidelijk bij de behandeling van
de agendapunten 2 en 3, inhoudende:

2. Wie kann fur bestimmte Kategorien von Ruckfalligen der Begriff der Gerneingefahrlichkeit des
Talers an die Stelle des heute zu ausschliesslich angewandten Begriffs der verbrecherischen Tat
gesetzt werden?125

3. Die behandlung der vermindert Zurechnungsfshigen.

Het gesprek over de eerstgenoemde vraag was voorbereid door Prins. Zijn
uitgangspunt luidt als voigt:

'On peut dire qu'en theorie elle n'est plus discutee, puisque la statistique montre partout que la
recidive constitue un etat special qui appele des mesures speciales. '126

Die speeiale maatregelen zouden volgens Prins in de wet moeten worden om-
schreven, en zouden sleehts door de reehter mogen worden opgelegd. Wanneer
een verdachte voor de vijfde keer wordt veroordeeid zou de reehtbank b.v. de
vraag moeten beantwoorden of de verdachte een 'vie malhonnete ou dangereuse
pour I'ordre public'!" leidt. Is zulks het geval dan moet de verdachte worden
geinterneerd voor een periode van minimaal drie en maximaal vijf jaar; is hij
eerder tenminste drie keer veroordeeld tot een gevangenisstraf van meer dan 1
jaar, dan zou de reehter een internering moeten gelasten van minimaal zeven en
maximaal vijftien jaar, Dupont, de co-rapporteur over dit onderwerp, voegt
daaraan toe dat in de wet nauwkeurig moet zijn aangegeven op grond van welke
persoonlijke omstandigheden een zogenaamde gevaarlijke gezindheid (etat dange-
reux) dient te worden aangenomen. Is daaraan voldaan, dan is de reehter zijns in-
ziens verplicht de internering te bevelen.!"
Nadat de beide rapporteurs zijn uitgesproken opent von Liszt de discussie. Hij
plaatst vraagtekens bij het door Prins gelegde reehtstreekse verband tussen reei-
dive en een gevaarlijke gezindheid. Het is volgens Von Liszt goed mogelijk dat
iemand die reeds vaak is gestraft geen werkeIijk gevaar oplevert voor de gemeen-
schap, terwijl een persoon die voor het eerst voor de reehter staat weI degelijk

12< Budapest 1899 en St. Petersburg )901.
12.1 Deze vraag is volgens von Liszt op verzoek van Prins op de agenda gezet. Zie: Mitteilungen, dee)

XVI, p. 374.
126 Mitteilungen dee) xm, p. 426.
127 Mitteilungen, dee) xm, p. 432.
128 Mitteilungen, dee) xm, p. 435.
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zeer gevaarlijk kan zijn.!" Zo zijn we weer terug bij meet: de vergadering
moet het in de eerste plaats eens worden over de vraag hoe de categorie personen
kan worden omlijnd waartegen speciale maatregelen moeten worden getroffen.
Von Liszt merkt op dat de Duitsers hierover onderling aI de nodige eensgezind-
heid hebben bereikt, hetgeen in intemationaal verband dan toch ook mogelijk zou
moeten zijn. Vervolgens moet duidelijk worden welke instanties de 'Gemein-
gefahrlichkeit' zouden kunnen (c.q. moeten) vaststellen, en welke maatregelen in
zo'n geval moeten worden toegepast. Von Liszt denkt wat dat laatste punt betreft
aan een heel scala van mogelijkheden, varierend van 'Polizeiaufsicht' tot 'dauem-
de Internierung im Zuchthaus'. Von Liszt komt vervolgens terug op een ander
netelig onderwerp:

'Dann sind wir viertens sofort dabei, die unbestimmte Verurteilung einzufiihren, und lch weise
ausdrilcklich darauf hin, und gerade die Herren, die die Klinke der Gesetzgebung in der Hand haben,
mochte ich bitten, das zu beachten, dass gerade fiir Bettler und Landstreicher wiederholt, u.z. von
sehr konservativer Seite, dieser Vorslag der unbestimmten Verurteilung gemacht worden ist. Wir
konnen die Frage nicht umgehen, sondem miissen sie in diesem Zusammenhange ebenfalls ins Auge
fassen' .130

De spreker laat zorgvuldig in het midden welk standpunt dan door de vergadering
zou moeten worden ingenomen, terwijl uit eerdere bijeenkomsten is gebleken dat
er geen schijn van kans was op een unaniem oordeel over de onbepaalde straf-
vonnissen. Door deze schimmige verwijzing naar aanbevelingen 'von sehr
konservativer Seite' wordt b. v. niet opgehelderd hoe de spreker zelf de bedelaars
en landlopers zou willen bejegenen. Tenslotte wijst von Liszt erop dat rechterlijke
vergissingen bij de vaststelling van de 'Gemeingefahrlichkeit' rechtgezet moeten
kunnen worden. Daartoe is het zijns inziens noodzakelijk dat van tijd tot tijd een
revisie van de oordeelsvorming plaats vindt.!"
Nadat verschillende leden van de vereniging zeer uiteenlopende standpunten over
deze voorstellen hebben uitgedragen, krijgt Van Hamel het woord. Hij stelt dat
de discussie tot niets kan leiden omdat de vraagstelling te beperkt is. De vragen
naar de bestrijding van de recidive en die naar de behandeling van de verminderd
toerekeningsvatbaren moeten zijns inziens geintegreerd worden behandeld. Van
Hamel licht dit a1s voigt toe. Volgens hem is de gewoontemisdadiger 'durch
aussere Mittel im a1lgemeinen nicht beeinflussbar. Der Grund dieser Unbeein-
flussbarkeit liegt zumeist in einer seelischen, a1s krankhaft anzusprechenden
Minderwertigkeit. Diese Minderwertigkeit ist selten eine erworbene, der Regel
nach vielmehr eine angeborene und als eine besondere Form der Entartung
aufzufassen.!" Doordat de praktijk van de strafrechtspleging nog onvoldoende

129 Mitteilungen, deel xm, p. 437.
130 Mitteilungen, deel xm, p. 439.
III Mitteilungen, deel xm, p. 440.
In Mitteilungen, deel xm, p. 456 en 457.

196



van dit besef is doorgedrongen ontstaan knelpunten. Van Hamel geeft o.a. het
volgende voorbeeld, dat ook door de hedendaagse jurist nog als hoogst relevant
en penibel zal worden beschouwd:

'Ein junger mann van 21 Jahren hatte seine Schwiegerschwester ermordet. Als Knabe von 14 Jahren
hatte er schon einen Totschlag an einen Kameraden veriibt. Er war ein impulsiver Mensch. Und nun
hat der Sachverstiindige den mann nicht fur unzurechnungsfshig erkliiren wolIen. Warum nicht? Weil
jetzt die Spaltung diese ist: die Unzurechnungsfahigen gehen ins lrrenhaus; wenn aber der Irrenarzt
nachher sagt: der Mann ist doch eigentiich nicht krank, so kornrnt er wieder heraus, und wird an die
GeselIschaft zurilckgegeben. Wenn man ibn aber fur zurechnungsfahig erkliirt kommt er ins Zellen-
gefangnis. Nun hat der Sacbverstandige sich gesagt: Der mann ist zu gefahrlich, Wenn ich ibn fur
unzurechnungsfahig erklare, kornrnt er ins Irrenhaus, Geisteskrank im technischen Sinne ist er nicht.
Innerhalb eines Jahres wird er vorn Arzt der Gesellschaft zuruckgegeben, Also sage ich: er ist zurech-
nungsflihig' . I>l

Aangezien de strafrechtspleging wordt geconfronteerd met praktische problemen,
moet de I.K. V. volgens de Amsterdamse hoogleraar ook praktische oplossingen
aandragen. Een eerste stap daartoe is het opheffen van het onderscheid tussen
toerekeningsvatbaarheid en ontoerekeningsvatbaarheid. Van Hamel stelt voor
nieuwe gespecialiseerde instituten in te richten naast de bestaande gevangenissen
en krankzinnigengestichten. Daarmee worden de bestaande problemen opgelost,
want 'wenn eine Anstalt da ist, meine Herren, dann kommen die Leute von
Selbst' 134 Wanneer die instituten gereed zijn, moet de jurist bij de straftoeme-
ting een stap terug doen ten behoeve van de arts want:

'Wir Juristen haben eigentlich in der Sache nichts zu sagen. Wir stehen ja sonst auch auf dem
Standpunkt, dass wir etwas zu sagen haben. (Heiterkeit) Wir haben ja die Tradition hinter uns. Wir
sind so geworden, und man hat den Juristen das zugetraut, als man sagte: Die Strafe ist das Gegenge-
wicht gegen Missetaten; das Gericht ist da, urn Gerechtigkeit, die distributive Gerechtigkeit zu iiben;
es spricht Freibeitsstrafen und Schadenersatz aus. Jetzt sind wir soweit, das wir sagen; Nein, bei die-
sen Fiillen ist der Ant der Mann. Es handelt sich hier (bij de straftoemeting, schr.) urn eine prakti-
sche Frage, der nur er beurteilen kann.!"

Van Hamel heeft met zijn toespraak de spreekwoordelijke knuppel in het hoen-
derhok geworpen. Hieronder volgen enkele fragmenten uit de reakties.
De Duitse hooglereaar Von Hippel uit G6ttingen:

I>l Mitteilungen, deel xm, p. 454.
'" Mitteilungen, deel xm, p. 455.
1>5 Mitteilungen, deel xm, p. 456.
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'Jedenfalls mochte ich nicht, wie herr van Hamel, eine Speisenkarte fiir den Ant aufstellen und als
Jurist abdanken. ( ... ) Wann die Unzurechnungsf8higkeit begrifflich anfangt, und was anderseits mit
dem zu machen ist, den wir noch fiir zurechnungsfahig halten, daruber miissen WiT Juristen uns klar
werden. Das ist eine rein juristische Frage. Der Ant kann uns sagen, welcher seeliche Tatbestand
vorliegt. Wann aber Zurechnungsfahigkeit gegeben, und Strafe erforderlich ist, dariiber mussen wir
Juristen die Entscheidung haben' .'36

Professor Liepmann uit Kiel:

'Nun hat Herr van Hamel gesagt, sie (de recidivisten, sehr.) sind aile minderwertig, und der Ant
muss hier eingreifen. Mir ist es gleich, ob der Ant oder der Jurist entscheidet, aber die Leute, urn die
es sieh hier handelt, bieten dem Ant der Regel nach gar keine Aufgaben. Die Ante konnen niehts
mit ihnen anfangen; sie sehieben sie uns zu. Und ieh glaube, dass gerade der Strafjurist hier in dieser
Frage ausserordentlich viele Aufgaben zu erfiillen hat, sie aber nur erfiillen kann, wenn der gemein-
gefahrliche Gesunde von dem verrnindert Zurechnungsfahigen vollstiindig getrennt wird' . \31

Kortom: er blijven grote meningsverschillen bestaan omtrent de vraag of recidi-
visten collectief moeten worden gepathologiseerd. Bij die stand van zaken is er
maar een oplossing mogelijk: de vergadering besluit eenstemmig dat hetzelfde
agendapunt op de volgende vergadering opnieuw aan de orde moet komen en dat
in de tussentijd verder onderzoek noodzakelijk is.138

De beraadslaging over het derde agendapunt is door von Liszt voorbereid.
Daartoe heeft hij vier thesen opgesteld waarvan de eerste twee door vergadering
worden overgenomen in de slotresolutie'". Deze stellingen luiden:

I. Fur die Minderwertigen (mit verrninderter Zurechnungsfahigkeit auf Grund innerer U rsaehen) soli
der Gesetzgeber, ob sie verbreeheriseh geworden sind oder nicht, wenn sie fur sieh selbst, fiir
ihre Umgebung oder fur die Gesellschaft gefahrlich geworden sind, Sehutzmassnahmen (beson-
dere Beaufsichtigung, Internierung in Sicherungsansta!ten u.a.m.) ins Auge fassen,

II. Fiir die minderwertigen Verbrecher, mogen sie gefahrlich sein oder nieht, soll eine besondere
Strafe oder eine besondere Behandlung vorgesehen werden.

In zijn mondelinge toelichting geeft Von Liszt nogal wat crediet aan de Deutsche
Landesgruppe van de I.K. V ., die een aantal voorstellen voor de behandeling van
verminderd toerekeningsvatbaren heeft gedaan, waarvan zijn thesen de neerslag
vormen. In 'die Heimat' zijn deze voorstellen volgens Von Liszt zo goed ont-
vangen dat zelfs de Deutsche Juristentag daar op hoofdpunten mee heeft inge-
stemd. Von Liszt:

'Wenn wir das jetzt in gewohnliche Terrninologie ilbersetzen, so diirfen wir sagen: die klassische
Schule sowoh! wie unsere modeme Schule sind auf deutschem Boden im wesentlichen zu einer
Einklang ge!angt. Wir hatten daher gemeint, es wiirde vollstiindig geniigen, wenn die Ergebnisse, zu
denen wir ge!angt sind, der allgemeinen Versammlung der IKV vorgetragen werden wiirden' .'40

'36 Mitteilungen, dee! XID, p. 460.
'37 Mitteilungen, dee! XID, p. 469.
t38 Mitteilungen, dee! XID, p. 470.
\39 Mitteilungen, dee! xm, p. 546.
'40 Mitteilunge1l, dee! xm, p. 471.
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Toen Von Liszt, Von Mayr, Prins en Van Hamel de vergadering van de Societe
generate des prisons - tot 1905 bet Franse bolwerk van de I.K. V. - bijwoonden,
bleek dit genootschap echter in het geheel niet te zijn gecharmeerd van de desbe-
treffende ideeen.!" Over de aard van de meningsverschillen wordt in de notu-
len niets opgemerkt. Duidelijk is echter weI dat de Fransen echt verbolgen zijn,
want zij hebben het congres in Hamburg simpelweg geboycot: geen van hen is
verschenen. Von Liszt betreurt deze opstelling en spreekt de hoop uit dat zijn
beslissing om dit punt tegen de zin van de Franse I.K.V-Ieden toch op de agenda
te plaatsen, geen repercussies zal blijken te hebben.I"
De discussie over de verminderd toerekeningsvatbaren is voor Von Liszt een
thuis-wedstrijd, een preek voor eigen parochie; afgezien van de Deen Torp en de
Nederlander Engelen (die de discussie leidt) wordt het woord uitsluitend door
Duitsers gevoerd. Deze blijken slechts op ondergeschikte punten van mening te
verschillen, zodat de stemming waarbij de vereniging de twee hierboven geci-
teerde stellingen tot de hare maakt, niet verrassend kan worden genoemd. Niet
verrassend, maar gelet op de juist geschetste achtergrond evenmin een teken van
harmonie binnen de I.K. V. Integendeel: deze uitkomst leidt binnen enkele jaren
tot een verdieping van de tegenstellingen binnen de vereniging. Alvorens de
manifestatie daarvan tijdens de intemationale bijeenkomst in Brussel (1910) te be-
spreken, is het noodzakelijk eerst in te gaan op de Franse bezwaren tegen de
voorstellen van Von Liszt c.S.

5.10.8 1905-1910 Rumoer achter de schermen

Op 7 juni 1905 wordt in Parijs onder voorzitterschap van Emile Gar<;onl43de
eerste bijeenkomst gehouden van 'Ie groupe francais de l'union intemationale de
droit penal' .144 De kersverse president van dit gezelschap zet in zijn openings-
toespraak de aanval in op wat hij de radicale stroming binnen de I.K. V noemt.
Hieronder voigt een fragment uit zijn expose waarin hij zijn hoofdbezwaar
uiteenzet:

'La premiere erreur sera it de ramener Ie droit criminel a I'arbitraire: sous pretexte de Ie debarrasser
des subtilites juridiques, d'abandonner aux juges par des definitions de plus en plus larges Ie pouvoir
d'incrirniner; pour rnieux individualiser la peine, de lui donner le droit de la choisir a son gre, ou, par

141 Mitteilungen, deel xm, p. 472:" Es wurde direkt auf franzosischer Seite von dem systeme
allemand gesprochen, und dieses deutsche system, also die Vorslage, zu denen wir gelangt waren,
war der Gegenstand einer sehr Lebhaften Kritik".

142 Mitteilungen, deel XIII, p. 472.
143 Proffesseur de legislation criminelle et de droit penal compare 8 la Faculte de droit, Paris. Zie

Mitteilungen, deel xm, p. 654.
144 In Duitsland bestond al seder! 27 maar! 1891 een formeel aan de I.K.V. gelieerde'Landesgrup-

pe'. ZieMitteilungen, deel II, p. 182.
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un systeme de peines indeterminees de liver a je ne sais quel administrateur Ie so in d'en fixer la
duree. Je ne connais pas de doctrine plus dangereuse, et, puisque l'occasion m'en est offerte, qu'on
me permette de protester contre elle de toute mon energie. Ce pretendu progres n'est qu'un retour au
passe, et c'est seulernent un des plus funestes principes de notre ancien droit qu'on propose de restau-
rer. Pour moi, je m'en tiens fermement It la Declaration des Droits: "La loi ne peut etablir que des
peines strictement et evidemrnent necessaires et nul ne peut etre puni qu'en vertu d'une loi etablie et
promulguee anterieurement au delit et legalement appliquee •. Voila la regle que je ne ne consentirai
jarnais It abandonner, parce qu'elle est la garantie la plus efficace de la liberte civile. L'arbitraire,
d'ou qu'il vienne, est detestable, et celui du juge crirninel est l'un des pires. En realite, il ne s'agit
plus ici seulement d 'une question de droit crirninel, mais de I'un des principes essentiels sur lesquels
repose notre droit public tout entier et que, dans une dernocratie republicaine surtout, il importe de
maintenir intangible: Sub lege libertas. '"

Het merendeel van de aanwezigen is bet met Garcon eens dat het neo-k1assieke
legaliteitsbeginsel met mag worden opgeheven ten behoeve van een slagvaardiger
of doortastender aanpak van het recidive-probleem.
Nu de Fransen ook in een ,Landesgruppe' waren verenigd, badden zij statutair
bet recbt om maximaal drie leden in bet boofdbestuur van de vereniging te
benoemen. Hoewel dit recht reeds sinds 1897 (Lissabon) bestond, bad geen
enkele nationale organisatie daarvan gebruik gemaakt. De Fransen deden dat
echter wei en kozen Garcon, Riviere en Cucbe in het hoofdbestuur van de
vereniging. Op 1 juni 1907 kwam het hoofdbestuur voor het eerst in de nieuwe
samenstelling te Parijs bijeen!", Vanaf dat moment beboorde de relatieve rust
rond het formuleren van agendapunten en het aanzoeken van preadviseurs defini-
tief tot het verleden. Op voorstel van Garcon werd direct een resolutie aange-
nomen met de strekking om een commite samen te stell en dat zich met de vast-
stelling van bet programma van een volgende internationale bijeenkomst zou
moeten bezighouden. Op een volgende vergadering op 16 mei in Berlijn, waar
ook de nieuwe bestuursleden Torp (Denemarken) en Hoegel, von Balogh, Rosen-
feld (Duitsland) en Jaspar (Belgie) aanwezig waren,"? werd besloten een al
geplande bijeenkomst te Amsterdam begin mei 1909 te laten plaatsvinden en in
1910 een internationaal congres te Brussel te beleggen. De notulen van de
bestuursvergadering vermelden het volgende over de gespreksonderwerpen van
beide bijeenkomsten:

'Tagesordnung fur die Versammlung in Amsterdam ist die Festsetzung des Programms fur den
Kongress in Briissel 1910. Als Themata sind vorliiufig in Aussicht genommen:
a) C ••• )
b) Das von Herro Professor Garcon vorgeslagene Thema:

lnwiefem muss das Strafrecht einen objectiven Character bewahren, urn die Freiheit des einzelnen
zu gewahrleisten?' ..8

'" Mitteilungen, deel xm, p. 672.
'46 Mitteilungen, deel XIV, p. 702. Art. 5 van de Lissabonner Statuten bepaalde dat het hoodbestuur

rninstens eenmaal per jaar afwisselend in Parijs en Berlijn bijeen moest komen.
141 Mitteilungen, deel XV, p. 344 en 345 .
.. 8 Mitteilungen, deel XV, p. 345.
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Bij de uitnodigingen aan de Landesgruppen om afgevaardigden naar de bijzondere
bestuursbijeenkomst in Amsterdam te sturen is een brief van Von Liszt gevoegd
waarin deze uiteenzet welke onderwerpen zijns inziens bij die gelegenheid ten
beboeve van bet congres in Brussel moeten worden voorbesproken!". Daarvan
zijn vooral de navolgende vragen van belang:

Ist das Vorliegen der Gemeingefahrlichkeit innerhalb der betreffenden Gruppe davon abhangig,
dass das Individuum bereits einmal oder mehrmals straffallig geworden ist, oder sind wegen der
Gemeingefahrlichkeit des Individuums auch gegen den noch nicht oder das erstemal straffallig
Gewordenenjene besonderen Massregeln der Heilung oder Verwahnung zu ergreifen?
In welchem Verfahren und durch welche Behorde ist die Gemeingefahrlichkeit festzustellen und
die Einleitung der besonderen Massregeln anzuordnen; hat die Feststellung der Gerneingefshrlich-
keit und die Anordnung der besonderen Massregeln oder wenigstens ihre Feststellung durch den
Strafrichter im Strafverfahren zu erfolgen?I>O

V66r 1905 zouden dergelijke voorstellen waarscbijnlijk zonder noemenswaardig
overleg zijn gecopieerd in agendapunten voor bet plenum. Maar de tijd van
reverentie voor de kopstukken is voorbij. Op 26 en 27 april 1909 komen bet
bestuur en de afgevaardigden van de verschillende Landesgruppen bijeen in Hotel
Americain aan bet Leidse plein te Amsterdam. Prins opent de zitting en geeft een
inhoudelijk bescbouwing, waaruit blijkt dat hij eerder ingenomen standpunten ten
aanzien van de betekenis van neo-klassieke strafrecbtelijke recbtsbeginselen
inmiddels beeft verlaten:

'dass bezuglich des Begriffes der Gemeingefahrlichkeit des Taters nicht rnehr allein riickfsllige
Rechtsbrecher in Betracht kamen, sondern dass auch andere Individuen, selbst solche, welche noch
keine straftat begangen hatten, in Betracht zu ziehen seien' .1>1

Hierop volgt een discussie, die naar zijn aard eigenlijk op een algemene ledenver-
gadering c.q. tijdens een intemationaal congres zou moeten worden gevoerd:

'Professor Garcon meint, die Einbeziehung von Personen, wie Degenerierter usw., welche noch keine
Straftat begangen hatten, in das Gebiet des Strafrecht, sei bedenklich. Er betont, dass der Grundsatz
der Freiheit des einzelnen dem unter das Strafgesetz Fallenden stets gewahrleistet bleiben miisse.
Professor Nabokoff ist der gleichen Ansicht Professor Prins: Es sei notwendig, vom Standpunkt der
Kriminalpolitik zu priifen, ob die Gemeingefiihrlichkeit gewisser Individuen vereinbar sei mit dem
Wohle der GeseHschaft. Die Herren Garcon und Nabokoff schrecken zuriick vor der in den 'mesures
preventives', den Sicherungsmassnahmen, enthaltenen Pein der Freiheitsberaubung. Diese stelle
jedoch eine soziale Wohlfahrtsmassnahme auch fiir den Betroffenen dar, keine Strafe. Die gefahren
des einzelnen seien dadurch zu vermeiden, dass man die Voraussetzungen des etat dangereux (der
Gemeingefahrlichkeit) und die zu ergreifenden Massnahmen scharf prazisiere,
Professor van Hamel empfiehlt, zurzeit nur gemeingefiihrliche Rechtsbrecher in Betracht zu nehmen.
Professor Le Poittevin meint, die Frage der Unschadlichmachung gemeingefahrlicher Personen,
welche bisher keine Straftat begangen hatten, gehore nicht ins Strafrecht. Sie gehore in das Gebiet der
Assistance, der Armenplege.

\4' Mitteilungen, deel XVI, p. 376.
1>0 Mitteilungen, deel XVI, p. 376.
151 Mitteilungen, deer XVI, p. 463.
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Professor Prins ist anderer Meinung; schon heute wiirden viele in den Gefingnissen verpflegt, die
nicht unter das eigentliche Strafrecht tiel en ' . 112

Uit de discussie wordt uiteindelijk de conclusie getrokken dat de door Garcon
opgeworpen kwestie van het objectieve karakter van het strafrecht en de bescher-
ming van de individuele vrijheid zozeer samenhangt met de vraag inhoeverre de
'etat dangereux' de plaats van het strafbare feit als grondslag voor sanctionering
(door 'Sicherungsmassnahmen') van overheidswege kan innemen, dat beide
punten in onderlinge samenhang aan het internationale congres moeten worden
voorgelegd. Daarop wordt de volgende vraagstelling voor het congres te Brussel
geformuleerd:

'In welchen vom Gesetz zu bezeichnenden Fallen kann der Begriff der Gemeingefahrlichkeit des
Taters an die Stelle des Begriffes der verfolgten Tat gesetzt werden, und inwieweit kann dies durch
Sicherungsmassnahmen geschehen, ohne dass dadurch die zu gewiihrleistende Freiheit des Einzelnen
gefahrdet wird?":"

Garcon, Von Liszt, Van Hamel en Jaspar worden aangewezen als pre-adviseurs
over dit onderwerp.

5.10.9 Brussel 1910

Garcon stelt in zijn pre-advies dat de vraag in feite niet te beantwoorden valt
omdat 'elle engage tous les principes sur lesquels repose Ie droit repressif et la
liberte civile'!". Hij recapituleert eerst de achtergrond van het probleem. De
ervaring en met name de statistiek heeft aangetoond dat de straf ten opzichte van
sommige individuen niet voldoende speciaal-preventief werkt. In het begin ging
de I.K. V. uit van het idee dat met behulp van wetenschappelijke methoden kon
worden aangetoond welke criminelen onverbeterlijk waren. Men zocht vervolgens
naar geschikte sancties om tegen deze onverbeterlijke criminelen toe te passen.
Daarbij spitste de discussie zich al snel toe op de onbepaalde vonnissen. Vanwege
onenigheid over het uitgangspunt dat de onverbeterlijkheid ondubbelzinnig kon
worden aangetoond, en vanwege het feit dat de meningen over de toelaatbaarheid
van onbepaalde strafvonnissen nogal uiteen liepen, is deze discussie uiteindelijk
verzand. Uit deze debatten kwam echter een nieuw idee voort, namelijk 'd'un
etat dangereux, qui ne se manifeste plus seulement par la repetition des memes
delits et par la recidive, mais par un etat mental ou social '155. Voortbordurend

B2 Mitteilungen, deel XVI, p. 463 en 464.
t>3 Mitteilungen, deel XVI, p. 465.
,>4 Mitteilungen, deel XVD, p. 185.
W Mitteilungen, deel XVD, p. 186. Zie over de onverenigingbaarheid van het onbepaald strafvonnis

met de beginselen van de Rechtstaat ook, A. Schoetensack, Unbestimmte Verurteilung, Leipzig
1909, p. 49 tot 55.
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op deze gedachte werd gesteld dat de rechter de mogelijkheid moest krijgen door
middel van 'Sicherungsmassnahmen' de maatschappij effectief tegen 'gevaar-
lijken' te beschermen, zelfs tegen hen die (no g) geen enkel stratbaar feit hadden
begaan.I" Daarrnee is volgens Garcon vanuit het oogpunt van burgerlijke vrij-
heden een gevaarlijk punt bereikt:

'Il m'a semble qu'on courait le risque de revenir ainsi, par des chemins detournes, a des theories et a
des pratiques, qu'on croyait definitivement condarnnees et abandonnees depuis la Revolution Francai-
se. n ne s'agit, en effet, de rien moins que du principe de legalite qui est la base essentielle de la
constitution de tous les peuples lib res' .'>7

Garcon wil, in het voetspoor van zijn nationale achterban.P" wei de moge-
lijkheid openen voor bet congres om in een resolutie de 'Sicherungsmassnahmen'
aan de wetgever aan te bevelen, maar alleen op voorwaarde dat de invulling
daarvan geen breuk mag opleveren met het legaliteitsbeginsel.
De voorzitter van de Russische 'Landesgruppe' Wladimir Nabokoff schrijft
daarentegen helemaal niets van 'Sicherungsmassnahmen' te willen weten. In zijn
pre-advies!" polemiseert hij vooral tegen de denkbeelden van Van Hamel, zoals
die zijn verwoord op het congres in Hamburg (zie § 5.10.7). De suggesties om
begrippen als 'toerekeningsvatbaarheid', 'straf" en 'delict' uit het woordenboek
van de jurist te schrappen en te vervangen door het begrip 'Gemeingefahrlich-
keit', worden gediskwalificeerd als 'kriminalpolitischen Absurditaten'l'". Maar
dat is volgens Nabokoff nog niet het ergste:

'Wenn man wirklich das Rechtsprinzip durch das Polizeiprinzip ersetzt, dann drohen viel ernstere
Gefahren. Die Satze, dass die Kriminalstrafe nur den Schuldigen treffen kann, dass der Verbrecher
nach Massgabe seiner Schuld bestraft wird, dass die Strafgewalt des Staates ihre feste Grenze findet
an den Bestimmungen des Strafgesetzes tiber die Tatbestiinde der Verbrechen (nulla poena sine lege),
dass die Handlungen unzurechnungsfahiger Personen andere rechtliche Bedeutung haben, als die Taten
der Zurechnungsfahigen, dass die Aufgabe des Richters in der Subsummierung des individuellen
Kasus unter die allgemeine vom Gesetze ausgesprochene Norm besteht -das sind nicht bloss abstrakte
Lehrsatze der Jurisprudenz. Nicht allein sind die Ergebnisse vielhundertjiihriger Arbeit des politischen

'''' Dezelfde verschuiving in de probleemstelling is ook zichtbaar in de Nederlandse literatuur van die
dagen. In 1893 besprak J.D. Ten Bruggen Cate nog de vraag naar de toelaatbaarheid van
onbepaalde straffen (J.D. Ten Bruggen Cate, Onbepaalde Strafvonnissen, diss. Groningen 1893)
terwijl de Jager in 1921 de aandacht vooral richtte op de voorwaarden waarop vrijheidsbenemende
maatregelen mogelijk zouden moeten zijn (J.A. de Jager, Enige beschouwingen over het vraagstuk
der Onbepaalde Strafvonnissen, diss. Amsterdam 1921).

,>7 Mitteilungen, deel XVII, p. 186.
"8 lnmiddels heeft de Franse onderafdeling van de I.K.V. op haar derde vergadering te Rennes op

16 en 17 mei 1910 unaniem de volgende resolutie aangenomen: 'il existe des individus en etat
dangereux, mais que la loi seu1e peut determiner les conditions de cet etat en prenant en con-
sideration la gravite objective ou la repetition des delits'. Zie Mitteilungen, dee1 XVII, p. 186-187

'''' Aan het slot van de vorige paragraaf meldde ik dat als preadviseurs waren aangewezen: Garyon,
Van Hamel, Von Liszt en Jaspar. Om onnaspeurbare redenen zijn de feitelijk uitgebrachte
preadviezen van de hand van Garyon, Nabokoff, Garraud en Visoin Comateanu!

.60 Mitteilungen, deel XVII, p. 327.
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Denkens in jenen Grundsitzen verkorpert, sie sind die Frucht des ebenso langen politischen Kampfes
urn die Garantien individueller Rechte gegeniiber der Macht des Ganzen, welche Form dieses Ganze
auch annehmen mag. Diese Prinzipien urn der sozialen Sicherung willen aufzuopfern, das hiesse das
Fundament untergraben, worauf die Heiligkeit und Unantastbarkeit der Rechte der Personlichkeit
begriindet ist. Wie gross auch der praktische Gewin dabei sein mag -dieses Opfers ist er nicht
wert' ,161

Het is duidelijk dat Nabokoff - lid van de I.K.V. en pleitbezorger van de 'moder-
ne' inzichten - de verworvenheden van de neo-klassieke rechtsbeginselen tot een
hoge prijs wenst te behouden. Aan het slot van zijn betoog vermaant deze voor-
zitter van de Russische delegatie de leden van de vereniging:

'Der alten klassischen Schule wurde es vorgeworfen, dass sie das Verbrechen bestrafte, aber den
Verbrecher vergass. Moge die neue Schule sich nicht den umgekehrten Vorwurf verdienent.!"

Nadat Garcon op de ochtend van de 2de augustus, de eerste zittingsdag, zijn
standpunten nog eens mondeling heeft toegelicht, krijgt Von Liszt gelegenheid tot
repliek. In een zeer lang betoog (de notulen beslaan het ongehoorde aantal van 25
pagina's) ontwikkelt hij twee centrale argumenten:
Ten eerste: De garantiefunctie die Garcon aan het legaliteisbeginsel toekent
i.v. m. de individuele vrijheid van de burger is in werkelijkheid hoogst relatief.
Natuurlijk moeten we volgens von Liszt bij het opsteUen van wetsbepalingen
voorzorgen treffen dat daarvan geen misbruik gemaakt wordt, maar:

'ich meine, wir mogen unsere Strafgesetzbiicher fassen, wie wir wollen, wir mogen in unsere
Verfassung die schonsten Siitze hineinschreiben von der Freiheit des einzelnen, die unantastbar ist -
eine politische Partei oder eine Regierung, die sich dariiber hinwegsetzen will, wird immer Mittel und
Wege finden, urn das zu tun"o,.

En ten tweede: De invoering van qua duur onbepaalde Sicherungsmassnahmen,
en de toepasbaarheid daarvan ook zonder dat de veroordeelde een strafbaar feit
heeft begaan, is anders dan Garcon stelt helemaal geen spectaculaire systeem-
breuk met het thans bestaande strafrecht, maar een logisch voortbouwen daar-
Op.l64 Von Liszt besluit zijn rede met enkele steUingen waarin hij veiligheids-
maatregelen aanbeveelt ook tegen hen die nog geen strafbaar feit hebben begaan
en die net 1'.0 lang moeten duren totdat het gevaar voor de maatschappij geweken
is.l65 De daarop volgende rede van Van Hamel mag verrassend worden ge-
noemd. De man die zichzelf op de vergadering te Lissabon als een radicaal had
omschreven, en die er in Hamburg nog voor pleitte de hele straftoemeting aan
artsen over te laten, blijkt nu gevoelig te zijn voor de argumenten van Garcon
C.s.. In de notulen staat:

'0' Mitteilungen, deel XVD, p. 327 en 328.
'0' Mitteilungen, deel XVD, p. 341.
'0' Mitteilungen, deel XVD, p. 431.
'64 Mitteilungen, deel XVII, p. 441 en 442.
,., Mitteilungen, deel XVD, p. 447.
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'Puis I'orateur (van Hamel, schr.) est d'accord avec M. Garcon et ses compatriotes qui tiennent
surtout au maintien du principe de la loi penale, contenant I'enumeration et la definition des crimes et
delits, comme base essentielle de toute condemnation penale; c. a d. au maintien de la regie juridique
nulla poena sine lege.'66

Maatregelen gebaseerd op een 'etat dangereux' moeten volgens van Hamel dan
ook een dubbele basis in de wet hebben:

'une base fixe ou legale, I'indication de quelques conditions que la loi peut forrnuler, p.e. une certaine
recidive ou bien quelque tres grand crime, rneme isole, commun assassinat ou un vol; et puis une
base judicia ire et variable, I'ex.igence d'une grande probabilite de recidivation, d'un veritable danger
pour I'avenir, base dont l'appreciation devra etre laissee inevitablement a une haute autorite, soit 8
une autorite judiciaire soit a une autorite serni-judiciaire, semi-administretivet.!"

Daarbij moet worden aanvaard dat de overheid niet elk potentieel gevaar in de
kiem kan smoren, want: 'Le desir de sauvegarder la societe contre tout danger
pourrait amener l'application de moyens de protection qui, pour defendre la
surete des uns, aneantirait totalement la liberte des autres' .'68 Hoewel van Ha-
mel nog steeds voorstander is van de invoering van 'Sicherungsmassnahmen',
gaat hij daarin thans duidelijk minder ver dan Von Liszt.
De meningen lopen ter vergadering opnieuw sterk uiteen. Degenen die het niet
eens zijn met Garcon en Nabokoff, verwijten hen vooral dat ze obsolete, achter-
haalde denkbeelden verkondigen. Ene Visoin-Cornateano+" meent b.v. dat
Garcon zijn aanval op de 'Sicherungsmassnahmen' baseert op 'la notion de droit
public qu'on appeUe Iiberte". Hij vervolgt:

'Que voulezvous? Ce sont de vieilles idees dont nous sommes impregnes et qui se sont transformees
en sentiments. Et I'on sait combien les sentiments dirigent les actions des hornmes!' .170

In dezelfde zin laat ook professor Aschaffenburg (Keulen) zich uit:

'Der Grund, warum man (Garcon c.s., schr.) so vorsichtig ist, ist der Respekt vor der personlichen
Freiheit des Verbrechers. Ich weise daraufhin (... ) dass wir der nicht kriminelle Teil der Bevolkerung

,66 Mitteilungen, deel XVII, p. 450.
'67 Mitteilungen, deel XVII, p. 450.
,•• Mitteilungen, deel XVII, p. 450.
'69 Er bestaat nogal wat verwarring over de juiste spelling van de naam van deze Roemeen. De

auteursnaam van het hier aangehaalde pre-advies luidt 'Visoiu Cornateanu' (Mitteilungen, deel
XX, p. 221), deze spelling komt overeen met die in de inhoudsopgave van deel XX van de
Mitteilungen. De naam van deze Roemeen komt het eerst voor in de Mitteilingen XVII in een
annonce van de oprichting van de roemeense I.K.V.-afdeling. De naam is daar echter alsvolgt
gespeld: 'M.J. Visoin-Cornateano' (zie: Mitteilungen, deel XVII, p. 572). Deze spelling kornt op
de intialen na overeen met die in de ledenlijst uit 1911 0. i.p.v. M.J. Visoin-Cornateano, zie:
Mitteilungen, deel xvm, p. 33). In de ledenlijst van 1912 komt de volgende variant voor:
'Visoiu-Cornateano' (zonder initialen, zie Mitteilungen, deel XIX, p. 33). De verwarring wordt
compleet met de ledenlijst uit 1913 waar de volgende spellingswijze wordt gehanteerd: 'Visoiu-
Comateunu' (zie: Mitteilungen, deel XX, p. XXXV).

170 Mitteilungen, deel XVII, p. 458.
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in unserer personlichen Freiheit iiberall und in jeder Beziehung aufs iiusserste beeintrschtigt sind.
Auch darin, dass wir den gefshrlichen Angriffen jedes Rechtsbrechers fast schutzlos ausgeliefert sind.
C···) Wir miissen in die personliche Freiheit der Leute eingreifen, die uns gefahrden, und ich mochte
doch vorschlagen, recht radikale Forderungen aufzustellen' .171

Garcon en Nabokoff verweren zich tegen deze aanvallen op een weI heel bij-
zondere manier. Nabokoff onthult de vergadering dat een bijeenkomst van de
Russische Landesgruppe op 23 April 1910 op last van de politie ontbonden
isIn. De Russische autoriteiten hadden hiertoe de bevoegdheid op grond van de
'Zustandes des verstiirkten Schutzes'. Steen des aanstoots voor de autoriteiten was
de geplande rede van advocaat, en I.K. V.-lid, Ordinsky over het 'Militarge-
richtsverfahrea"?'. Volgens de politie zou de discussie over dit onderwerp de
openbare orde en veiligheid in gevaar brengen!". Nabokoff stelt echter 'Nous
n'avions cependant commis C.) aucune infraction a la loi'. Hierop ontspint zich
het volgende dialoog tussen Nabokoff en Garcon:

'Garcon: 'Vous etiez en etat dangereux , (rires)
Nabokoff: C'est precisernent ce que j'allais dire. On s'est dit que puisque nous abordions cette
question, c.'etait probablement que nous avions I'intention de commettre quelque chose de delictueux;
on 8 pris contre nous une mesure preventive d''elimination definitive en nous enlevant Ie moyen de
continuer nos discussions. C ... ) Le point saillant des idees d'une partie des membres de l'Union du
Droit Penal, c'est qu'il existe une difference fondamentale entre les peines et les mesures de securite
sociale. Moi, messieurs, bien que, par mon activite politique, j'appartienne peut-etre 8 cette categorie
de dangereux que M. Garcon a bien voulu qualifier de superieurs; au point de vue du droit penal, je
professe des idees de la droite (Rires.) Je considere que I'element saillant de la peine, c'est I'element
moral de Ia reprobation.
Garcon: Moi aussi.
Nabokoff: Si la peine est une mesure de securite sociale par ses effets; ella a comme essence cet
element moral de reprobation qui constitue quelque chose de tres positif et de tres reel pour retenir
I' acte criminel.
Guyon: Parfaitement'. m

De slotresolutie draagt de sporen van een compromis en kon daarom met algeme-
ne stemmen worden aangenomen. De veiligheidsmaatregel wordt weliswaar
aanbevolen maar daaraan wordt toegevoegd dat de gronden voor de toepassing
van zo'n maatregel in de wet moeten zijn opgenomen. In de resolutie worden drie
van dergelijke gronden genoemd, namelijk;

1. recidive,
2. algemene levenswandel,
3. erfelijke antecedenten en persoonlijke eigenschappen.

171 Mitteilungen, deel XVII, p. 472.
In Mitteilungen, deel XVII, p. 462.
113 Zie het verslag van deze vergadering afgedrukt in: Mitteilungen, deel XVII, p. 394 tim 397.
174 Mitteilungen, deel XVII, p. 395.
m Mitteilungen, deel XVII, p. 463.
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Op het volgende congres moeten deze gronden nader worden ingevuld. Hier kan
echter reeds worden vermeld dat op de vergadering in Kopenhagen al1een de
recidive zou worden behandeld.

5.10.10 Kopenhagen 1913

Ret verloop van de discussie in Kopenhagen is grotendeels bepaald door het pre-
advies van Nabokoff. Deze heeft de tegenstellingen ten aanzien van de 'Siche-
rungsmassnahmen' aan een nauwkeurige analyse onderworpen, en op basis
daarvan 8 stellingen geformuleerd!" waarin een compromis is neergelegd waar-
mee naar zijn oordeel een consensus binnen de gelederen van de vereniging moet
kunnen worden bereikt. Hoewel niet aile sprekers ter vergadering het inhoudelijk
met Nabokoff eens zijn, is de waardering voor zijn pre-advies nagenoeg alge-
meen. Ik za1 de stellingen van Nabokoff hieronder achtereenvolgens aanhalen,
aangeven hoe de discussie daaromtrent verliep, en de uiteindelijke besluitvorming
toelichten.

I. Das System der Aufziihlung der erfolgten Vorbestrafungen ist fur die Begriffsbestimmungen
der gemeingefiihrlichen Ruckfalligen nicht geniigend.

II. Ein System, welches einen 'Hang zum Verbrechen' voraussetzen und dem Richter jeweils
iiberlassen wiirde zu entscheiden, wann solcher Hang vorliegt, ware nicht zu empfehlen.

ill. Als richtigstes ist dasjenige System zu betrachten, welches das formelle Merkmal des
Riickfalls mit der subjektiven Wertung verbindet, die den Verbrecher als Gewohnheitsverbre-
cher und zugleich als gemeingeflihrlich erscheinen lasst. In dieser Beziehung kann par. 98
des deutschen Gegenentwurfs als mustergiiltig bezeichnet werden.

Nabokoff signaleert dat de oplossing voor het recidive-probleem langs twee ver-
schillende wegen wordt gezocht.
Ten eerste zijn er 1.K. V. -leden die een systeem bepleiten waarbij in de wet is
vastgelegd dat een veroordeelde na een bepaaJd aantal veroordelingen (al dan niet
wegens dezelfde soort strafbare feiten) als 'gemeengevaarlijk' wordt aangemerkt.
Is deze kwalificatie eenmaal van toepassing, dan is de rechter verplicht een in de
wet omschreven 'Sicherungsmassnahme' tegen de veroordeelde uit te spreken.
Daarnaast zijn er leden die de rechter meer discretionaire ruimte willen laten.
Niet het aantaJ eerdere veroordelingen, maar het persoonlijke oordeel van de
rechter (al dan niet na inwinning van medische adviezen) over het gevaar dat de
veroordeelde voor de maatschappij betekent zou doorslaggevend moeten zijn.
Het eerste systeem heeft volgens Nabokoff het voordeel dat de vaststeUing van de
'gemeingefahrlichkeit' en bijgevolg de oplegging van veiligheidsmaatregelen naar
objectieve, wettelijke maatstaven geschiedt. Daardoor wordt de individuele
rechtszekerheid optimaal gewaarborgd. Een nadeel is echter dat geen oordeel

"6 Mitteilungen, deel XX, p. 192 en 193.
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wordt geveld over het al dan niet gevaarlijke karakter van de dader, maar dat
uitsluitend rekening wordt gehouden met een aantal stratbare feiten die de ver-
dachte op zijn conto heeft staan. Dat laatste kan een indicatie geven over diens
gevaarlijke 'Gesinnung', maar verschaft claarover totaal geen zekerheid.
Het tweede model heeft tot voordeel dat juist wei een afgewogen oordeel wordt
gegeven over het karakter van de dader, maar daar staat tegenover dat de ver-
dachte absoluut geen bescherming geniet tegen een voorbarig oordeel over zijn
misdadige natuur. De reehtsbescherming van de individuele burger zou op die
manier gemak:kelijk in het gedrang kunnen komen.
Nabokoff stelt voor de voordelen van beide systemen te combineren (zie stelling
ill). In de wet moet worden vastgelegd na hoeveel veroordelingen van een
bepaalde minimale duur, wegens bepaalde categorien strafbare feiten, de reehter
een veiligheidsmaatregel mag opleggen. Voordat de rechter daartoe overgaat moet
hij het oordeel inwinnen van medische deskundigen. De reehter neemt echter de
beslissing op basis van zijn persoonlijke (subjeetieve) overtuiging met betrekking
tot de gevaarlijke aard van de recidivist.
Hoewel vele sprekers ter vergadering moeite hebben met de stellingen I en n, die
dan ook niet in stemming worden gebracht, wordt stelling ill met slechts drie
tegenstemmen aangenomen!". Daarmee is de basis gelegd voor een consensus
binnen de vereniging over dit onderwerp. Bij de bespreking van de laatste drie
stell ingen , waarin een nadere uitwerking van het compromis werd gegeven, zal
eehter blijken dat de eensgezindheid binnen de vereniging aan grote beperkingen
onderworpen blijft.
In de stellingen IV en V heeft Nabokoff enkele nadere voorwaarden neergelegd:

IV. Es ist notwendig und billig, die politischen Verbrecher aus der Gruppe von Verbrechern aus-
zuschliessen, gegen welche Sicherungsmassnahmenru treffen sind.

Deze formulering kan waarscbijnlijk niet los worden gezien van de persoonlijke
ervaringen van Nabokoff met het Tsaristisch regime. Volgens de Russische
rechtsgeleerde is deze uitsluiting van politieke delinquenten een noodzakelijk offer
aan de individuele reehtszekerheid. De vergadering stemt bier unaniem mee
in. 178

V. Die Anwendung von besonderen Schutzmassnahrnen, insofem sie durch die Zwecklosigkeit der
Anwendung von normal en Strafen rechtfertigt wird, setzt folgendes voraus: a) dass das im Staate
geltende Strafsystem auf der erforderlichen Hohe sich betindet und im grossen und ganzen zweck-
massig zu nennen ist; dass die Gesellschaft dem aus dem Gefangnis Entlassenen keine, oft uniiber-
windliche, Hindernisse in den Weg stellt, infolge welcher ihm die Moglichkeit genommen wird, ein
ehrliches Fortkommen zu tinden und ein anstandiges Leben zu fiihren; dass eine organisierte
gesellschaftliche Fiirsorge sich der Entlassenen annimmt.

In Mitteilungen, deel XX, p. 513 en 539.
118 Mitteilungen, deel XX, p. 539.
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Kennelijk zijn alle aanwezigen bet ook met deze voorwaarde eens, want in de
notulen zijn geen opmerkingen bieromtrent terug te vinden. Deze stelling is niet
in stemming gebraebt.
In de laatste drie tbesen beeft Nabokoff zijn model nader uitgewerkt:

VI. Gerneingefahrlichen Ruckfalligen gegeniiber sollen Sicherungsmassnahmen die Strafe nicht
ersetzen, sondem auf sie folgen, d.h. nach ihrer Verbiissung angewandt werden.

VII. Die gegen gerneingefahrliche Ruckfallige angewandten Sicherungsmassnahmen miissen durch
ein zeitiges Hochstmass begrenzt werden. Nach Ablauf dieser Zeitdauer ist der Betreffende
unter allen Umstiinden aus der Verwahrung zu entlassen. Der Hochstbetrag darf nicht so
gross sein, dass er die Massnahme de facto in eine lebenslangliche verwandelt.

Vlll. Das gericht, bei welchem die Strafsache eines riickfalligen Gewohnheitsverbrechers, der den
Forderungen sub ill entspricht, anhiingig gemacht ist, soU auf Grund einer erweiterten
gerichtlichen Untersuchung den Geschworenen die Frage vorlegen, ob sie die erwahnten
Bedingungen als vorhanden betrachten. Ist die Antwort eine bejahende, so verfiigt das
Gericht, dass, nachdem der Angeklagte die Strafe verbiisst haben wird, eine Frage iiber
weitere Sicherungsmassnahmen ihm gegeniiber von einer besonderen Strafvollzugskom-
mission zu stellen und zu entscheiden sei. Diese Strafvollzugskommission soll sich aus
Strafanstaltsbearnten, Richtem, Vertretem der Staatsanwaltschaft, aus Arzten, Geistlichen
und Laien zusammensetzen'?"

Kortom: de veiligbeidsmaatregel moet niet in de plaats van de straf komen maar
in aansluiting daarop volgen. I.A. van Hamel (junior) keert zieb ter vergadering
tegen bet door Nabokoff veronderstelde ondersebeid tussen straf en maatregel:

'Ich habe das eigentlich deswegen sagen wollen, weil ich nicht der These VI des Herro Kollegen
Nabokoff zustimmen kann, sondem weil ich mochte, dass diese VersammJung sich in der Richtung
ausspriiche, dass es auf eine Anderung, Modemisierung, Detaillierung usw. des Strafvollzugwesens
ankommt, und dass man verkehrt handelt, wenn man einen Unterschied zwischen Strafe und Sicher-
heitsmassnahmen hervorkehrt, dass man auch verkehrt handelt, wenn man die ganze Sache als
Sicherheitsmassnahmen auffassen will, sondem dass man sie auffassen muss als Strafe mit all den
Qualitiiten, von denen ich eben geredet habe, (Beifall).IIO en: 'Die Strafe soli Strafe bleiben, aber zu
gleicher Zeit Sicherheitsmassnahme sein nicht nur fiir die Gemeingefahrlichen. Wir wollen nicht ein
Gefangnis haben, wo man die Leute schlechter macht, und Sicherheitsmassnahmen, durch die man sie
besser macht, sondem gleich ein Gefangnis, wo man sie besser macht'!"

Volgens I.A. van Hamel is bet maken van een ondersebeid tussen 'straf' en
'maatregel' bovendien misplaatst, want de maatregel zal 'doeb praktiseb als
Strafe empfunden werden! Dessen kann man sieber sein: das Volk wird nie diese
Trennung versteben, sondern wird immer beides (straf en maatregel, sehr.) als
Strafe betraebten'. 182

179 Mitteilungen, deel XX, p. 192 en 193.
180 Mitteilungen, deel XX, p. 494 en 495.
181 Mitteilungen, deel XX, p. 492.
182 Mitteilungen, deel XX, p. 492. Op dit punt verschilt de oude van Hamel van mening met zijn

zoon. Op de lange duur zal volgens van Hamel senior het onderscheid tussen straf en maatregel
verdwijnen als gevolg van de hervorming van de gevangenisstraf. In de tussentijd moet de
publieke mening door scholing gevormd worden zodat het inzicht in de zin van het onderscheid in
brede kringen kan worden begrepen. Zie Mitteilungen, deel XX, p. 499
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Het is opvallend dat geen der sprekers rich entbousiast toont voor het onder-
scheid tussen straf en maatregel. De 'hardliners' binnen de vereniging zouden
liever alsnog de 'unbestimmte Strafurteile' geintroduceerd zien. Degenen die daar
tegen zijn, omdat zulks een aantasting betekent van het legaliteitsbeginsel, voelen
meer voor een ingrijpende verbetering van de tenuitvoerlegging van de vrijheids-
straf zodat de maatschappelijke beveiliging door opvoeding zou kunnen worden
gerealiseerd. De eerstgenoemde benadering krijgt ter vergadering weinig bijval,
waarschijnlijk omdat duidelijk is dat voor dit (oude) standpunt binnen de vereni-
ging geen meerderheid te vinden is.
Het probleem van het onderscheid tussen de straf en de maatregel beheerst ook
de discussie over stelling vn. Deze bevat bet meest controversiele standpunt van
de Russische pre-adviseur omdat hij daarin aangeeft dat ook maatregelen niet
'unbestimmt' mogen zijn. Op dit punt heeft Nabokoff vrij scberpe kritiek op Von
Liszt. Deze zou op de vergadering van de Duitse Landesgruppe in 1912 te Berlijn
hebben gezegd: 'Unbestimmte Verurteilung setzen wir heute nicht durch. Unbe-
stimmte sichemde Massnahmen konnen wir heute durchsetzen' .183 In de notulen
van de bewuste vergadering kon ik deze uitspraak van Von Liszt niet terug
vinden, wel de volgende, niet minder duidelijke opmerking:

'wir miissen das Schwergewicht auf die unbestimmte Anhaltung legen, und da wir die unbestimmte
Anhaltung fur die Freiheitsstrafe heute nicht bekommen, miissen wir dankbar dafur sein, dass wir die
unbestimmte Anhaltung in der Sicherungsanstalt bekommen.I ... ) Ich sage auch: auf die Etikette
kommt es nicht an. Nennen Sie es Sicherungsanstalt oder Strafe, es ist gleichgiiltig. Das wesentliche
ist, dass wir die unbestimmte Anhaltung haben C ••• ).'14

Volgens Nabokoff zijn de tegenstanders van de 'unbestimmte Strafurteile' niet zo
naief dat zij zicb door de verandering van bet predikaat 'straf' in 'maatregel' beet
laten nemen:

'Ich glaube C ••. ) dass Strafen von unbestimmter Zeitdauer und ohne Hochstrnass nicht minder zu
verwerfen sind, als sichernde Massnahmen, welche in's Unendliche verliingert werden konnen. Ich
meine auch, dass es klar und deutlich gesagt werden muss: die Einfuhrung unbestimmter sichernder
Massnahrnen bedeutet gleichzeitig ein Gutheissen der unbestimmten Strafen. Wer gegen letztere ist,
der muss konsequenterweise auch gegen erstere sein ... '. '.', ,16

IS' Mitteilungen, deel XX, p. 183.
'14 Mitteilungen, deel XIX, p. 561.
,., Mitteilungen, deel XX, p. 183 en 184. Hij voegt san dit standpunt nog wei de volgende clausule-

ring toe: "insofem natilrlich, als nicht Individuen mit verrninderter Zurechnungsfahigkeit, welchen
gegeniiber eine Art von assistance forcee angewendet wird, sondem gerneingefahrliche und
ruckfallige Gewohnheitsverbrecher in Frage komrnen" .

'16 Deze kwestie is ook Nederland in het centrum van de discussie komen te staan. Zie o.a. J .A. de
Jager, eenige beschouwingen over het vraagstuk der 'Onbepaalde Strafvonnisen', diss. Amsterdam
1921, m.n. p. 208. Deze auteur verwijt Von Liszt de ene keer het verschil tussen straf en
maatregel sterk te benadrukken terwijl hij elders wanneer het hem goed uitkomt dat onderscheid
als een etikettenstrijd afwimpelt.
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Gelet op het laatstgeciteerde zinsdeel is het enigszins ironisch dat de Deense
hoogleraar Torp op zijn beurt de gedachtengang van Nabokoff op dit punt incon-
sequent noemt. Stelling VI veronderstelt immers een scherp onderscheid tussen
straf en maatregel, terwijl dit onderscheid bij de toelichting op stelling vn nu
juist wordt ontkend.""
Ter vergadering bepleiten velen, inclusief Garofalo (die voor het eerst sinds lange
tijd weer een internationale bijeenkomst bezoekt), de onbepaalde lengte van de
veiligheidsmaatregelen. Anderen, met name Garcon, ondersteunen het standpunt
van Nabokoff. Daarbij moet worden opgemerkt dat Garcon zich in een delicate
positie heeft laten manouvreren omdat bij uitgerekend bij de bespreking van dit
agendapunt tot vergader-voorzitter was verkozen. Na een warrige discussie en
een uiterst onoverzichtelijke stemming neemt het congres naar aanleiding van de
stellingen VI, vn en vm de volgende resolutie aan:

'La duree minima de I'internement 11prononcer par le juge comporte au moins la rnerne duree que
celie de la peine privative de liberte qui aurait dO etre prononcee; toutefois ce minimum peut etre
majore de deux annees au plus.
Une commission speciale decide si, 11I'expiration du temps minimum fixe par le juge, I'internement
doit cesser ou etre maintenu. Dans ce dernier cas, l'rnterne a le droit d'exiger tous les deux ans un
nouvel examen de la question de sa liberation. Le congres entend par 111que Ie juge doit prononcer
contre le recidiviste dangereux une mesure de surete ou une peine (onderstreping van ons, schrs.)
dont il fixe Ie minimum mais dont Ie maximum reste indetermine. (Ceci est une declaration interpreta-
tive proposee par M. v. Liszt)". 188

De vergadering heeft zich dus uiteindelijk uitgesproken voor de onbepaalde
vonnissen, en blijkens de laatste zin van de resolutie zelfs voor onbepaalde
strafvonnissen. Daarbij moet echter worden aangetekend dat de precieze uitslag
van de stemming (anders dan gebruikelijk) niet in de notulen wordt vermeld, en
dat de laatste zin van de resolutie berust op een interpretatie van Von Liszt van
het chaotische verioop van de stemming. 189

5.11 Siotbeschouwing

Uit de voorafgaande beschouwingen blijkt dat de Internationale Kriminalistische
Vereinigung heeft geopereerd in het spanningsveld tussen neo-klassieke rechtsbe-
ginselen en moderne rechtsopvattingen. We hebben gezien dat in het neo-klassie-

111 Mitteilungen, dee! XX, p. 441: "Ich sehe in der Begriindung dieser beiden Thesen einen gewissen
Widerspruch. Ist die Sicherungshaft von der Strafe nicht wesent!ich verschieden, warum sollte sie
dann die Strafe nicht ersetzen konnen? Ist sie aber etwas wesentlich anderes als die Strafe, wie
kann man dann von der eventuellen Verwertlichkeit der unbestimmten Strafe auf die Verwertlich-
keit auch der unbestimmten Sicherungshaft schliessen (Geheimrat Prof. Dr. v. Liszt: Sehr
richtig!)" .

I .. Mitteilungen, dee! XX, p. 539 en 540.
189 Mitteilungen, deel XX, p. 540.
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ke strafrecht een dwingend rekenkundig verband wordt geeist tussen de gepleegde
misdaad en de maat van de vervolgens op te leggen straf. Dit beginsel van
proportionele vergelding is ingebed in een stelsel van dogmatische uitgangspun-
ten, die te zamen de rechtsbescherming van de individuele delinquent tegen de
overheid moeten waarborgen. Voor ons onderwerp zijn vooral het schuldbeginsel
en het gelijkheidsbeginsel van belang. De overkoepelende - en overheersende -
schakel in dit model wordt gevormd door het legaliteitsbeginsel: de eis dat ieder
repressief optreden van de overheid moet berusten op een uitdrukkelijke, schrifte-
Lijke en voorafgaande machtiging door de wetgever. Daarvan verwachtte men
drieerlei, Ten eerste zou de persoonlijke vrijheid van de burger niet op een
onevenredige manier worden ingesnoerd. Ten tweede zou op deze wijze de
criminaLiteit rationeel en doortastend kunnen worden bestreden. En tenslotte zou
er een solide rechtsgrond zijn geschapen voor het opleggen van straf aan de
burger die zich niet houdt aan de afgesproken regels. Het ideaal van het neo-
klassieke strafrecht bleek in de praktijk een droombeeld te zijn. De theorie klopte
niet, de misdaad werd niet effectief bestreden. Als oplossing werd voorgesteld
om de ethiek en de metaphysica uit te bannen en de strafrechtsbedeling een
wetenschappelijke grondslag te geven. Dat is de kern van het I.K.V. -programma.
Von Liszt, Van Hamel en Prins mobiliseerden de onvrede en het inteLlectuele
vermogen van de west-europese penaListen. Maar zoaLs te verwachten is binnen
een gezelschap van kritische en eigenzinnige mensen, bleek al snel dat er ver-
schill end werd gedacht over de vraag welke concrete hervormingen in de plaats
moesten worden gesteld van de neo-klassieke paradepaardjes. In de voorafgaande
paragrafen zijn hiervan de nodige voorbeelden uitgewerkt. We hebben gezien dat
er aanzienlijke meoingsverschillen waren omtrent de aannemelijkheid van de
korte vrijheidsstraf en de tenuitvoerlegging daarvan. Er is vastgesteld dat er
buitengewoon felle conflicten zijn geweest omtrent de strafrechtelijke bejegeoing
van recidivisten, van beroeps- en gewoontemisdadigers. Daarbij is het opvaLlend
dat er veelvuldig een beroep werd gedaan op argumenten die sterk doen denken
aan het neo-klassieke strafrechtelijke gedachtengoed. Zo wilde de Engelsman
Black-Swinton de zwaarte van het gepleegde delict verdisconteren in de op te
leggen sanctie. De Fransman Garcon en de Rus Nabokoff hielden pleidooien voor
het legaliteitsbeginsel, die dermate principieel en gemspireerd waren dat Montes-
quieu en Von Feuerbach ze waarschijnlijk niet hadden kunnen overtreffen. En
zelfs de kopstukken binnen de I.K. V. gaven er regelmatig blijk van dat ze de
waarde van de neo-klassieke rechtsbeginselen niet onderschatten. Von Liszt
noemde het strafwetboek de Magna Charta van de misdadigers en bestempelde
het nulla poena-beginsel tot bolwerk van de staatsburger tegenover de aImacht
van de overheid. Tijdens de bijeenkomst in Brussel in 1910 onderschreef ook
Van Hamel de waarde van dit beginsel, en eiste op grond daarvan dat de wet met
het oog op de burgerlijke vrijheden alle voorwaarden voor het opleggen van
sancties zou moeten specificeren. Prins tenslotte opponeerde vanuit een strikte
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visie op het zgn. Bestimmtheitsgebot tegen de onbepaalde strafvonnissen.
Het enige belangrijke onderwerp waarover eenstemmig werd gedacht binnen de
kring van de I.K. V. betreft de bejegening van jeugdige delinquenten en vandalen.
Maar daarbij heb ik aangetekend dat de opvattingen op dit punt nauw aansloten
bij de rechtspraktijk van die dagen en ook werden gedeeld door aanhangers van
een neo-klassieke visie op het strafrecht. Tegen deze achtergrond rijzen tenminste
drie vragen. Ten eerste: is er wei een patroon van ideeen en opvattingen aan-
wijsbaar waarover werkelijk eensgezind werd gedacht binnen de I.K.V. ? Voorts:
zo dit al het geval is, wordt daarin dan inderdaad defmitief afstand genomen van
de neo-klassieke rechtsbeginselen ? En: hoe moet het dualisme tussen straf en
maatregel worden beoordeeld vanuit het binnen de I.K. V. ontwikkelde gedach-
tengoed.
De twee eerstgenoemde vragen kunnen in samenhang worden besproken. Vooraf
moet dan worden opgemerkt dat de beraadslagingen die ik in afzonderlijke
paragrafen heb beschreven - en waaruit een enigszins verbrokkeld imago van de
vereniging naar voren komt - zich hebben uitgestrekt over een peri ode van bijna
een kwart eeuw (van Brussel 1889 tot Kopenhagen 1913). De onderlinge ver-
deeldheid lijkt groter dan in werkelijkheid het geval is, wanneer telkens verschil-
lende groepen leden van gedachten wisselen en eigen stokpaardjes naar voren
brengen. Een goed voorbeeld van deze vertekening biedt de bijeenkomst te
Christiania in 1891, waar enkele merkwaardige besluiten werden genomen die
evenwel verklaarbaar zijn in het licht van de omstandigheid dat een meerderheid
van de aanwezigen uit het gastland Noorwegen atkomstig was, terwijl veel
prominenten van de verre reis hadden afgezien. Hetzelfde geldt voor de ontwik-
keling in individuele standpunten. Wanneer uit onze beschouwingen blijkt dat
nogal wat I.K.V.-ers tijdens een bijeenkomst standpunten innemen die niet te rij-
men zijn met wat ze bij eerdere gelegenheden naar voren hebben gebracht, lijkt
dit een verwijt van inconsistentie te rechtvaardigen. Maar dat zou al te gemakke-
lijk zijn. We moeten immers onderkennen dat het volstrekt normaal is dat er in
een peri ode van meer dan twee decennia verschuivingen optreden in de wijze
waarop iemand een maatschappelijk probleem beoordeelt. Het zou bijna van een
onwetenschappelijke vooringenomenheid getuigen als het anders was!
Ik denk dat uit mijn bevindingen kan worden afgeleid dat er wel degelijk een
harde kern van opvattingen bestaat waarover men het in I.K.V.-verband eens
was, en die fundamenteel afwijkt van de basisideeen van het neo-klassieke straf-
recht. De neo-klassieke leer is monistisch van aard. De centrale opdracht is om
per delict een passende (vrijheids-)straf te zoeken. Deze taak vereist een soort
'emst-schaal', teneinde een passende reactie op ieder vergrijp mogelijk te maken.
Het sanctiestelsel is in dat model eenvormig, en ook de rechtswetenschap is
monocausaal georienteerd, Welnu, op beide punten kiezen de leden van de
1.K. V. een wezenlijk andere benadering. Alle geledingen binnen de moderne
richting vinden aetiologisch onderzoek noodzakelijk omdat de traditionele 'verkla-
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ring' van de criminaliteit tekort blijkt te schieten. Onathankelijk van de vraag of
men nu medisch-biologische of sociale factoren beklemtoont, iedereen is het er
voorts over eens dat de oorzaak van een delict per individu kan verschillen.
Bijgevolg moet zowel de rechtswetenschap alsook het sanctiestelsel naar algemeen
gevoelen worden gedifferentieerd. Dit is een immense taak. Is de neo-klassieke
richting er in feite nooit in geslaagd om een werkelijk beredeneerde (maximum-)
straf tegen de diverse delicten te bedreigen, de problemen die door de 'modeme'
uitgangspunten werden opgeworpen waren nog veel groter. Om te beginnen
ontstond de noodzaak om de delinquenten in te delen in verschillende categorieen,
die op relevante punten homogene kenmerken vertonen, zodat zij aan hetzelfde
strafrechtelijke regiem kunnen worden onderworpen. We hebben gezien dat in de
eerste jaren van de I.K. V. vooral werd gezocht naar de omlijning van de catego-
rie onverbeterlijke misdadigers. De idee was vooral om tegen deze groep zo slag-
vaardig mogelijk op te treden, hetgeen volgens een aantal leden van de vereniging
alleen zou kunnen door middel van onbepaalde strafvonnissen. Later leek de
probleemstelling enigszins te verschuiven. In plaats van de 'onverbeterlijke
recidivisten' werd de aandacht vooral gericht op gevaarlijke personen, die dan
door middel van 'Sicherungsmassnahmen' uit de samenleving moesten worden
verwijderd. In feite is er een grote mate van continuiteit in deze discussie. Het
gaat steeds om de vraag hoe de maatschappij effectief kan worden beschermd.
Voortdurend maakt men verschil tussen groepen individuen met homogene
kenmerken. Telkenmale geeft men prioriteit aan het optreden tegen hen waarvan
het voorspelbaar is dat zij de wettelijk beschermde rechtsgoederen herhaaldelijk
kunnen gaan aantasten.
Dit neemt niet weg dat ook de leden van de I.K. V. zich gesteld zagen voor de
vraag of ieder repressief middel dat op wetenschappelijke gronden in aanmerking
kwam, ook vanuit normatief oogpunt aanvaardbaar was in de strijd tegen de
criminaliteit. De modeme richting was niet blind voor het belang van persoonIij-
ke vrijheid. Maar ook op dit punt was er een belangrijk verschil met het neo=
klassieke strafrecht. Aan het einde van de 18e eeuw werd in brede kring aange-
nomen dat de individuele vrijheidsrechten het vertrekpunt in de strafrechtelijke
dogmatiek zouden moeten vormen. De neo-klassieke rechtsbeginselen werden
opgevat als de centrale - door de rechtswetenschap blootgelegde - waarborgen
van toereikende rechtsbescherming. Binnen de I.K. V. lag dit anders. De rechts-
beginselen zijn in deze kring in het geheel niet de wetenschappelijk gefundeerde
uitgangspunten van het debat. Neen, zij vormen veeleer de correctieven op een
ongebreidelde toepassing van de wetenschappelijke uitgangspunten van de moder-
ne richting. Het stellen van buitengrenzen aan het strafrechtelijke optreden van de
overheid wordt niet langer een zaak van wetenschap geacht, maar een van poli-
tiek. Zoals Von Liszt schreef in relatie tot het legaliteitsbeginsel:

'Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege. Diese beiden Siitze sind das Bollwerk des Staatsbilr-
gers gegeniiber der staatlichen Aligewalt; sie schiitzen den einzelnen gegen die riicksichtslose Macht

214



der Mehrheit.( ... ) Und damit ist die uns beschliftigende Frage in den grossen Zusammenhang der
politischen Entwicklung gestellt, den gerade unsere deutschen Schriftsteller so vollig zu ubersehen
pflegen. ,'90

Deze benadering versterkt in feite de rechtsbeschermende strekking van de
rechtsbeginselen, omdat ze niet langer afhankelijk zijn van een bepaalde aetiolo-
gie of van een bepaalde straftheorie. De - voor velen verrassende - slotsom lijkt
te zijn dat in de visie van de modeme richting de buitengrenzen van de strafrech-
telijke repressie door de overheid meer respect genieten dan in de neo-klassieke
richting het geval was. Deze conclusie moet echter worden gerelativeerd. Het is
waar dat volgens de modeme richting enkele belangrijke neo-klassieke rechtsbe-
ginselen grotendeels behouden kunnen blijven. Maar: voor enkele andere beginse-
len geldt zulks niet. En voorts moet er een verschil worden opgemerkt tussen de
rechtsbescherming die in de theorie wordt aangeprezen en datgene wat daarvan in
de praktijk kan worden gerealiseerd. Von Liszt c.s. zoeken naar inhoudelijke
bescherming door middel van procedurele waarborgen (bet beroep op het politie-
ke forum). Hoewel moet worden erkend dat er - ook in de huidige tijd - geen
sterkere of betere methode voorhanden is, is het voorspelbaar dat de praktische
toepassing van de uitgangspunten van de modeme richting gemakkelijker dan in
het neo-klassieke strafrecht ten koste kan gaan van het belang van de persoonlijke
vrijheid. Zoals hiervoor is uiteengezet, fungeert binnen de gelederen van de
I.K. V. immers niet de positie van individuele justitiabelen als centraal ge-
zichtspunt, maar wordt het perspectief vooral bepaald door het belang van
bescherming van de maatschappij. Vanuit deze orientatie ligt het voor de hand dat
bij het overwegen van praktische hervormingen van het strafrecht niet steeds
voldoende aandacht wordt besteed aan de normatieve beperkingen die men
krachtens de eigen dogmatische en politieke uitgangspunten in acht zou moeten
nemen.
Daarmee ben ik aangekomen bij de centrale vraagstelling van dit onderzoek: de
verhouding tussen straffen en maatregelen. We hebben gezien dat Nabokoff Von
Liszt beschuldigde van 'Etikettenschwindel', omdat deze het 'Bestimmtheitsgebot'
wel van toepassing achtte op straffen maar niet op maatregelen. Volgens de Rus
zou de rechtsbescherming van de burger niet mogen worden uitgehold door de
repressieve acties van de overheid een andere naam te geven. In feite verwijt
Nabokoff Von Liszt dat hij de tweesporigheid tussen straf en maatregel hanteert
als een retorische strategie. Von Liszt zal dat zelf niet hebben ontkend. Zijn
uitlatingen op dit punt spreken voor zich:

'wir mussen das Schwergewicht auf die unbestimrnte Anhaltung legen, und da wir die unbestimmte
Anhaltung fiir die Freiheitsstrafe heute nicht bekornmen, mussen wir dankbar dafiir sein, dass wir die
unbestimrnte Anhaltung in der Sicherungsanstalt bekomrnen.( ... ) Ich sage auch: auf die Etikette

190 F. von Liszt, Strafrechtliche Aufsiitze und Vortriige, deel D, p. 60
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kommt es nicht an. Nennen Sie es Sicherungsanstalt oder Strafe, es ist gleichgiiltig. Das wesentliche
ist, dass wir die unbestimmte Anhaltung haben (... ).19\

Straf of maatregel: het is de chef d'ecole van de moderne richting lood om oud
ijzer, zolang de langs wetenschappelijke weg ontwikkelde sancties van de moder-
ne richting maar worden ingevoerd. Deze benadering staat mijlenver af van de
moeizame discussies die op dit punt in neo-klassieke kring werden gevoerd. Het
is voor het onderwerp van deze studie van groot belang om in te zien waarom het
onderscheid tussen straf en maatregel vele aanhangers van de modeme richting
volstrekt koud liet. Dit is mijns inziens het best te begrijpen door de rol die dit
onderscheid speelde in de neo-klassieke strafrechtstheorie in herinnering te
roepen. Aan de hand van een analyse van de werkzaamheden van de commissie-
De Wal kwam ik tot de conc\usie dat de introductie van de strafrechtelijke
politiemaatregel naast de straf werd gehanteerd als een constructie om het wet-
boek van strafrecht in dogmatisch opzicht zuiver (neo-klassiek) te houden.
Vormen van leedtoevoeging door de strafrechter op te leggen, die niet met het
neo-klassieke stratbegrip waren te verenigen, maar die niettemin noodzakelijk
werden geacht, werden als maatregel ingevoerd. Daardoor bleef het mogelijk een
strafotelsel te creeren dat uitsluitend op de neo-klassieke strafrechtstheorie was
gebaseerd. Hieraan werd zoveel belang gehecht omdat het stratbegrip in de neo-
klassieke strafrechtstheorie een centrale rol speelde. Ik zal dat toelichten. De neo-
klassieken beschouwden de individuele vrijheidsrechten als het vertrekpunt van de
strafrechtelijke dogmatiek. De klassieke rechtsbeginselen werden beschouwd als
de centrale - door de rechtswetenschap bloot gelegde - waarborgen van een
toereikende rechtsbescherming. AI deze rechtsbeginselen zijn er uiteindelijk op
gericht om het ideaal van een rechtvaardige bestraffing te verwezenlijken. Anders
gezegd: de neo-klassieke beginselen zijn stuk voor stuk voorwaarden voor een
rechtvaardige straf. Het schuldbeginsel stelt als voorwaarde voor de straf dat de
dader bewust heeft verkozen een stratbaar feit te begaan. Het beginsel van
proportionele vergelding eist een relatie tussen het verwijt dat de dader van zijn
handelen valt te maken en de hoogte van de op te leggen straf. Volgens het
personaliteitsbeginsel mag de straf uitsluitend degene treffen die zelf het delict
heeft gepleegd. Het legaliteitsbeginsel maakt de oplegging van straf in de volIe
omvang afhankelijk van een het bestaan van een voorafgaande wettelijke delicts-
omschrijving, zodat niemand kan worden gestraft voor gedrag waarvan hij niet
wist dat het stratbaar was. Ik kan zo door gaan: steeds gaat het bij de neo-
klassieke rechtsbeginselen om voorwaarden voor een rechtvaardige straf. In het
neo-klassieke stratbegrip cumuleren de klassieke rechtsbeginselen. De straf staat
aldus in het centrum van de neo-klassieke strafrechtsbeoefening.
De moderne richting staat voor een radicaal andere benadering. We hebben
gezien dat de straf voor Von Liszt een puur empirisch gegeven vormt. De straf is

191 Mitteilungen, deel XIX, p. 561.
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zijns inziens een maatschappelijk fenomeen, dat in alle tijden en culturen zintuig-
lijk kan worden waargenomen. Door bestudering van dat verschijnsel kwam Von
Liszt tot de volgende defmitie:

'Strafe ist urspriinglich ... blinde, triebartige, durch die Zweckvorstellung nicht bestimmte Reaktion
der Gesellschaft gegen iiussere Storungen der Lebensbedingungen des einzelnen wie der vorhandenen
Gruppen von Einzelindividuen'v'f"

De straf was oorspronkelijk een reflex. Het was een geconditioneerde en niet
beredeneerde reactie op bepaalde vergrijpen. Pas later in de geschiedenis is het
besef doorgedrongen dat deze spontane, automatische reactie van de maatschappij
stuurbaar is, en dat dus met de straf zelf gekozen doeleinden kunnen worden
nagestreefd. Volgens de modemen kan de vraag naar de rechtvaardiging van de
straf niet langs wetenschappelijke weg worden beantwoord. Wei kan worden
geconstateerd dat de straf uiteindelijk in dienst staat van de bestrijding van
criminaliteit. De taak van de wetenschap is te onderzoeken met welke strafmidde-
len dit het meest effectief kan geschieden. Klassieke rechtsbeginselen vervullen in
dit stelsel uiteindelijk de rol van rechtspolitieke beperkingen op de ongebreidelde
toepassing van langs wetenschappelijke weg ontwikkelde effectieve sancties.
Vanuit dit perspectief is het inderdaad irrelevant hoe de wetgever sancties be-
noemt, zolang zij maar voldoen aan de wetenschappelijke criteria van effecti-
viteit. Tegelijkertijd is het duidelijk dat het tot straf danwel tot maatregel benoe-
men van sancties geen invloed kan hebben op hun verhouding tot de klassieke
rechtsbeginselen. Juist doordat deze rechtsbeginselen in de modeme richting
werden beschouwd als rechtspolitieke beperkingen op doelgerichte sancties,
maakt het niets uit hoe de wetgever deze sancties benoemt. Zo kon Nabokoff
terzake van de onbepaalde vrijheidsbeneming opmerken:

'lch glaube (... ) dass Strafen von unbestimmter Zeitdauer und ohne Hochstmass nicht minder zu
verwerfen sind, als sichemde Massnahmen, welche in's Unendliche verliingert werden konnen. Ich
meine auch, dass es klar und deutlich gesagt werden muss: die Einfiihrung unbestimmter sichemder
Massnahmen bedeutet gleichzeitig ein Gutheissen der unbestimmten Strafen. Wer gegen letztere ist,
der muss konsequenterweise auch gegen erstere sein ... ' .'9>, ,..

192 F. von Liszt, 1882, p. 132.
193 Miueilungen, deel XX, p. 183 en 184. Hij voegt aan dit standpunt nog weI de volgende clausule-

ring toe: "insofem natiirlich, als nicht Individuen mit verminderter Zurechnungsfahigkeit, welchen
gegeniiber eine Art von assistance forcee angewendet wird, sondem gemeingef"ahrliche und
riickfsllige Gewobnheitsverbrecherin Frage kommen".

'94 Deze kwestie is ook Nederland in bet centrum van de discussie komen te staan. Zie o.a. J .A. de
Jager, eenige beschouwingen over her vraagstuk der 'Onbepaalde Strafvonnisen'; diss. Amsterdam
1921, m.n. p. 208. Deze auteur verwijt Von Liszt de ene keer het verschil tussen straf en
maatregel sterk te benadrukken terwijl hi] elders wanneer het hem goed uitkomt dat onderscheid
als een etikettenstrijd afwimpeld.
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Zoals gezegd: Voor de rechtspolitieke waardering van sancties maakt met niets
uit hoe deze door de wetgever worden genoemd. Dat Von Liszt niettemin pleitte
voor het onderscheid tussen straf en maatregel was zoals ik hierboven reeds
constateerde niet anders dan een retorische strategie om het verzet van zijn neo-
klassieke opponenten te breken. Deze strategie za1 later ook worden beproefd
door de aanhangers van de modeme richting in het Nederlandse parlement bij
hun streven naar een uitgebreide aanpassing op moderne leest van het uit 1886
daterende wetboek van strafrecht. In hoofdstuk 6 zullen we zien in hoeverre deze
strategie succes had.
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Hoofdstuk 6

1886-1930: Bet dualisme tussen straf en
beveiligingsmaatregel

Wanneer men zich verzet regen de doorwerking der modeme strafrechtsleer, dan geschiedt dar in de
eerste plaats uit hoogere beweegredenen, omdat bij de doorwerking van die leer bij het yolk teloor
zou gaan het schuldbesef, het gevoel van zedelijke verantwoordelijkheid, het bewustzijn van in het
bezit te zijn van een vrijen wil, voor zijn doen en laten verantwoordelijk te zijn jegens God aan Wien
men verantwoording schuldig is, Wiens wil men ongevallig heeft te volbrengen met uitzicht op eeuwige
belooning '. De afgevaardigde Van Wijnbergen in de Tweede Kamer, 4 maar! 1925.

6.1 Inleiding

Ter inleiding op dit boofdstuk wil ik de lezer terugvoeren naar de opening van
bet academiscb jaar 1886-1887 aan de universiteit van Amsterdam. Bij die
gelegenheid sprak de rector-magnificus van die universiteit over de invoering van
bet nieuwe wetboek van strafrecbt:

'M.H. De gebeurtenissen noodzaken mij, heden tot u te spreken over, laat ik het woord noemen dat u
op de lippen ligt, een afgezaagd onderwerp: de invoering van onze nieuwe wetgeving, den len
September j.1. Maar mijn ambt eischt dit van mij en, opgekomen om mij te hooren, kondt gij wei
vermoeden dat ik het hierover hebben zou. Ik mag ook gelooven, dat, toen de l e September onze
vacantiebezigheden of onze vacantieontspanningen kruiste, ieder van ons, laager of korter, aan het
groote feit van dien gedenkwaardigen dag eene gedachte gewijd heeft. Een gedenkwaardige dag,
inderdaad. In aile arrondissementshoofdplaatsen luidden de klokken en werd de driekleur uit de
gerechtsgebouwen ontrold. Aile rechtscolleges en kantongerechten hielden een plechtige terechtzitting,
waarheen de geheele balie en tal van belangstellenden waren opgekomen en waar door den voorzitter
van het college, het hoofd van het parker en den deken der orde toespraken werden gehouden en
beantwoord. Indrukwekkend vooral was de terechtzitting van den Hoogen Raad der Nederlanden, van
de koningin der magistratuur; indrukwekkend en wegslepend de rede van de Procureur Generaal, den
aangewezen leider bij de zorg voor nauwgezette wetstoepassing en het streven naar eenheid van
rechtspraak. Tegelijkertijd waren aIle rechtsgeleerde faculteiten des lands opgekomen naar de aula van
de Leidsche school, de oudste der zusters, om, op de plaats waar Modderman eenmaal leerde, de
voltooiing te begroeten van het werk, waaraan hij zooveel arbeidskracht had ten beste gegeven. De
Minister van Justitie stelde zich aan het hoofd der viering en vereenigde 8an een feestrnaal de leden
der staatscommissie, de rapporteurs der beide kamers, de hoofden der magistratuur en der balie; Zijne
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ExceUentie stelde op de nationale en wetenschappelijke rechtsontwikkeling van Nederland een
treffenden feestdronk in. Dit alles M.H., ... had \runnen gebeuren ter eere van den len September,
maar van dit aUes is zoo goed als Diets gebeurd".'

Van Hamel, de lezer zal hem in de woorden van de rector-magnificus hebben
herkend, verwoordt met deze magistraal opgebouwde anti-climax de gemengde
gevoelens die overbeersten bij de invoering van het wetboek van strafrecht.
Natuurlijk was men opgelucht dat het na zeventig jaar eindelijk was gelukt om te
komen tot een eigen nationaal wetboek van strafrecht. Maar tegelijkertijd waren
veel juristen van mening dat het nieuwe wetboek op het moment van invoering
reeds was verouderd. Vooral het op neo-klassieke leest geschoeide strafstelsel
moest het in de ogen van de groeiende schare aanhangers van de modeme rich-
ting ontgelden. Hun kritiek had al spoedig succes: al in 1898 werd een begin
gemaakt met een omvangrijke herziening van het jeugdsanctiestelsel. Het is niet
verwonderlijk dat de eerste concessie aan de modeme richting werd gedaan op
het terrein van het jeugdstrafrecht. In hoofdstuk 5 hebben we immers gezien dat
op dit deelterrein van de strafrechtspleging de opvattingen van de neo-klassieke
en de modeme richting het dichtst bij elkaar lagen. In het volwassenenstrafrecht
had de modeme richting aanvankelijk minder succes. Na de eeuwwisseling werd
het verzet binnen het parlement tegen de inzichten van de modeme ricbting zelfs
heviger. De confessionelen, die de liberalen vanaf 1900 geleidelijk als de belang-
rijkste stroming in het parlement verdrongen, namen daarbij het voortouw. Zij
werden bij hun oppositie tegen 'moderne insluipsels' in het vigerende strafstelsel
vooral gemotiveerd door hun voorkeur voor de vergeldingsleer. Met name het
beginsel van proportionele schuldvergelding, dat in de 19de eeuw nog werd
beschouwd als een integraal onderdeel van de neo-klassieke strafrechtstheorie,
werd door de confessionelen als het ware uit haar theoretische context gelicht en
verheven tot een godsdienstig, en daarmee onaantastbaar, dogma. Aan andere
neo-klassieke rechtsbeginselen zoaIs het legaliteitsbeginsel lieten zij zich minder
gelegen liggen. Integendeel: volgens vele confessionele volksvertegenwoordigers
was de neo-klassieke strafrechtstheorie doortrokken van specifiek liberale uit-
gangspunten omtrent de verhouding tussen burger en staat. Zij lieten er geen
twijfel over bestaan dat zij deze uitgangspunten niet onderschreven. Met name
daar waar het gaat over de binding van de reebter aan de wet, is er een duidelijke
discrepantie aanwijsbaar tussen de neo-klassieke strafrechtstheorie en de confes-
sionele opvattingen. In paragraaf 6.3. zal hierop worden ingegaan. Deze opstel-
ling van de christelijke volksvertegenwoordigers maakt duidelijk dat in de in dit
hoofdstuk te bespreken peri ode de neo-klassieke strafrechtstheorie niet meer werd
gezien als een langs wetenschappelijke weg blootgelegd stelsel van systematisch

G.A. van Hamel, Toespraak blj de invoering van het Wetboek van Strafrecht op 1 September
1886, Verspreide opstellen, deel I, p. 335 en 336.
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samenhangende beginselen maar als een catalogus van beginselen en ideeen
waaruit naar believen kan worden geput. Daarmee erkennen de confessionelen in
feite, zij het impliciet, het modeme gezichtspunt dat de klassieke rechtsbeginselen
geen wetenschappelijke maar een rechtspolitieke status hebben. Over de vraag
welke consequenties aan dat standpunt moesten worden verbonden lopen de
inzichten van modemen en confessionelen uiteen.
In de kring van de aanhangers van de modeme richting vond de rechtspolitieke
waardering van het sanctiestelsel plaats in de context van typisch liberale ideeen
omtrent de autonomie van het individu ten opzichte van de staat. De betekenis die
in deze kring aan de klassieke r htsbeginselen werd toegekend moet in dat kader
worden bezien. De confessionelen daarentegen toetsten nieuwe sancties aan maat-
staven ontleend aan de christelijke dogmatiek. Vanuit dat perspectief verliezen
veel van de klassieke vrijheidsrechten hun vanzelfsprekendheid. Er wordt daaren-
tegen in de christelijke dogmatiek veeleer de nadruk gelegd op de plichten van de
mens ten opzichte van het over hem gestelde gezag.
Hierdoor onstaat de merkwaardige situatie dat het neo-klassieke strafstelsel dat tot
stand was gekomen in een wetenschappelijke traditie waarin de vrijheidsrechten
van het individu ten opzichte van de overheid centraal stonden, in het parlement
vurig werd verdedigd door confessionele afgevaardigden die in dat strafstelsel de
verwezenlijking zagen van hun godsdienstige uitgangspunten omtrent de straf. Zo
bezien wordt begrijpelijk waarom de confessionelen er voortdurend op hamerden
dat de invoering van nieuwe op 'modeme' leest geschoeide sancties afbreuk zou
doen 'aan noodzakelijke gestrengheid' van het strafrecht. Het beginsel van
proportionele schuldvergelding was in de visie van de confessionelen namelijk
niet een rechtswaarborg die een bovengrens stelde aan de straf, maar een uit-
vloeisel van de bijbelse talio-gedachte en als zodanig juist een garantie dat niet
lichter zou worden gestraft dan vanuit het oogpunt van absolute schuldvergelding
aannemelijk is.
In een discussie tussen enerzijds aanhangers van het modeme gedachtengoed die
pleiten voor een stelsel van sancties waarmee de maatschappij effectief kan
worden beveiligd en anderzijds orthodoxe vergelders die vrezen dat elke ver-
nieuwing in het strafstelsel atbreuk zal doen aan de vereiste 'gestrengheid' van
het strafrecht, dreigt het perspectief van rechtsbescherming tegen de overheid
onderbelicht te blijven. Hieronder zal blijken dat dit gezichtspunt nauwelijks een
rol speelde in het parlementaire debat omtrent de invoering van een stelsel van
ingrijpende beveiligingsmaatregelen in de periode voor de tweede wereldoorlog.
Zonder zichtbare twijfel werd afstand genomen van rechtsbeginselen die een
halve eeuw eerder nog in brede kring als wezenlijk werden gezien. Met name de
maatregel van bewaring van beroeps en gewoonte misdadigers illustreert hoe ver
men bereid was te gaan in het opofferen van individuele rechtsbescherming tegen
de overheid ten bate van een effectieve beveiliging van de maatschappij.
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6.2 De 'modernisering' van bet jeugdsanctiestelsel in de periode 1897-1905

Ret wetboek van 1886 kende voor kinderen geen andere straffen dan die voor
volwassenen. Derhalve als hoofdstraffen, gevangenis, hechtenis en geldboete. Ret
enige verschil met het volwassenen strafrecht was dat de maxima van de (hoofd)-
straffen bij kinderen (personen tussen de 12 en 16 jaar) 113 lager zijn gesteld en
voorts dat de vrijheidsstraffen door personen jonger dan 14 jaar niet in afzonde-
ring behoefden te worden ondergaan.
Op 25 Juli 1898 ontving de tweede kamer twee onderling nauw samenhangende
wetsvoorstellen waarmee de invoering van een apart kindersanctiestelsel werd
beocgd.? Zo zou er een speciale jeugdstraf (de plaatsing in een tuchtschool)
moeten worden ingevoerd en zou de rechter in bijzondere gevallen de bevoegd-
heid moeten krijgen straf achterwege te laten ('teruggave aan het ouderlijk
gezag'). Tenslotte wordt voorgesteld de rechter de bevoegdheid te geven om de
jeugdige 'ter beschikking van de regering' te stellen. Dat betekent dat de betrok-
kene van staatswege aan een 'dwangopvoeding' zal worden onderworpen. Hier-
mee wordt enerzijds beoogd 'de beveiliging van de samenleving' te waarborgen
en anderzijds 'de opvoeding van het kind' te garanderen. Ten aanzien van deze
laatste doeistelling moet worden opgemerkt dat de jeugd-TBR een duidelijk ander
karakter heeft dan de reeds bestaande plaatsing in een rijksopvoedingsgesticht.
Het rijksopvoedingsgesticht was bedoeld voor kinderen die te jong waren om
strafrechtelijk aansprakelijk te zijn (beneden de twaalf jaar). De wetgever be-
schouwde de jeugd- TBR daarentegen als het sluitstuk van het nieuwe jeugdsanc-
tiestelsel: 'En eindelijk blijven er gevallen over, waar bet gevaar der Maatschap-
pij tot ingrijpende maatregelen noopt doch van straf geen sprake kan zijn'. Van
een louter punitieve reaktie op bet delict moet worden afgezien, indien bet kind
zodanig 'zedelijk is bedorven' (... ) dat 'bet karakter van bet kind aileen door
langdurige en stelselmatige opvoeding kan worden verbeterd. Daamaast kan bet
voorkomen dat de leefomstandigheden van bet kind zo ongunstig zijn dat voor
recidive gevreesd moet worden." In deze gevallen schiet de straf te kort en is een

'Ontwerp van wet houdende WLj7Jgmg in de bepalingen betreffende het straffen en de
strafrechsspleging ten aanzien va1l jeugdige personen' en on twerp van wet houdende beginselen en
voorschriften omtrent maatregelen ten opzichte vall jeugdige personen': De woorden 'straffen' en
'maatregelen' in deze opschriften hebben niet de betekenis die daar thans aan wordt toegekend.
Het eerste ontwerp handelt namelijk niet aileen over straffen, maar ook over een maatregel, en het
tweede ontwerp gaat niet aileen over de tenuitvoerlegging van maatregelen, maar tevens over de
executie van straffen.
Zie de memorie van toelichting: 'Er zullen tal van gevallen zijn, waarin het opleggen van straf
niet het gewenste resultaat zal hebben. De redenen daarvoor kunnen van zeer verschillenden aard
zijn. Zij lrunnen gelegen zijn in het karakter van het kind, dat aileen door langdurige en stelsel-
rnatige opvoeding kan worden verbeterd. Zij kunnen ook liggen in de omgeving, waarin het kind
verkeert, waarin het, weldra teruggekeerd, opnieuw aan de verleiding zal zijn blootgesteld, voor
zijne zwakte te sterk, en tevens zal derven die noodzakelijke zorg, die aan de uitwerking der straf
hare duurzaamheid waarborgt' .H.d.S.G. 1897-1898,219.3, p. 11.

222



ingrijpender sanctie (de jeugd-TBR noodzakelijk). Het is van belang vast te
stell en dat de maatregel jeugd-TBR door de wetgever wordt gezien als een
'zwaardere' sanctie dan de straf van tucbtscbool. Dat blijkt ook uit bet volgende
fragment uit de memorie van toelicbting:

'Is ten aanzien van het concrete feit het zedelijk bewustzijn van het kind zoowel als zijn verstandelijk
vermogen zoo ontwikkeld, dat door eenvoudige tuchtrniddelen, met behoud evenwel van de voor ieder
kind onmisbare leiding en opvoeding, het besef van zijne verantwoordelijkheid kan worden opgewekt
of gesterkt, dan zal de rechter straf uitspreken, omdat deze maatregel in zulk een geval en meer

passend en te gelijkertijd minder ingrijpend is dan dwangopvoeding'<"

Wetssystematiscb bezien heeft bet onderscbeid tussen de maatregel van jeugd-
TBR en de straf van tucbtschool de volgende betekenis. Beide sancties kunnen
slechts bij een veroordeling wegens enig strafbaar feit worden opgelegd. Met het
tot maatregel bestempelen van de jeugd-TBR heeft de wetgever geen inbreuk
willen maken op de algemene voorwaarden voor strafbaarheid. Weliswaar wordt
in de memorie van toelicbting keer op keer benadrukt dat bij kinderen eigenlijk
niet van ,verwijtbaarheid' kan worden gesproken. Maar deze algemene voor-
waarde voor strafbaarheid wordt desalniettemin verondersteld. CDoch indien een
strafbaar feit is gepleegd bestaat er een presumptie, dat de fout, hetzij primair,
hetzij secundair, moet gezocht worden bij het kind'). Bij een veroordeling beeft
de rechter de keuze tussen een (jeugd- )straf en de maatregel 'terbeschikkingstel-
ling van de regering'. Indien er geen bijzondere omstandigheden aanwezig zijn
die oplegging van de maatregel noodzakelijk maken, dient de rechter straf op te
leggen. Door de jeugd- TBR wetssystematisch tot een uitzondering te bestempelen
wordt recht gedaan aan het primaat van het beginsel van proportionele vergel-
ding. Slecbts indien de maatscbappelijke beveiliging onvoldoende met de (vergel-
dende) straf kan worden gewaarborgd dient het beginsel van proportionele
scbuldvergelding te wijken. Het uitzonderingskarakter van de jeugd-TBR wordt
onderstreept door deze sanctie van het wettelijke predikaat 'maatregel' te voor-
zien.
De keuze tussen straf en maatregel wordt gemaakt op basis van een diagnose van
de karaktergesteldheid en leefomstandigheden van de jeugdige delinquent. De
rechter is daarbij niet aan wettelijke criteria gebonden. S Om te garanderen dat de
rechter over voldoende relevante informatie beschikt om een verantwoorde keuze
tussen strafoplegging en maatregeltoepassing te kunnen maken, wordt voorgesteld
aan art. 100 Sv. een tweede lid toe te voegen met de volgende inhoud:

H.d.S.G. 1897-1898,219,3, p , I!.
Zie art. 39, eerste lid (voorstel): 'Bij strafrechtelijke vervolging van een minderjarigen persoon
wegens een feit, vallende in de bepaling van een misdrijf en begaan voordat hij de leeftijd van
achttien heeft bereikt, kan de rechter bevelen dat de schuldige ter beschikking van de regeering
zal worden gesteld, zonder toepassing van enige straf (... )'.
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'In het geval van art. 93, derde lid (verdachte is jonger dan 18 jaar, schr.), wint de regter-commis-
saris zooveel mogelijk inlichtingen in omtrent de opvoeding, het karakter, de ontwikkeling en het
doorgaand gedrag van den beklaagde, ook door het hooren van getuigen, die hem door de ouders of
voogden van den beklaagde zijn opgegeven'.

Indien de rechter dwangopvoeding noodzakelijk acht dan zal hij de betrokkene ter
beschikking van de regering stellen. De administratie draagt dan verder zorg voor
de tenuitvoerlegging van de dwangopvoeding in een rijksopvoedingsgesticht. Het
is ook de administratie die beslist wanneer de betrokkene uit het gesticht zal
worden ontslagen. Dat zal uiterlijk moeten geschieden bij het bereiken van de
meerderjarigheid (toen 23 jaar)."
In dogmatisch opzicht is het loslaten van het beginsel van proportionele vergel-
ding van groot belang, maar wetssystematisch bezien schuilt de grootste breuk
met het neo-klassieke gedachtengoed in de omstandigheid dat de rechter niet
langer de duur van de sanctie in zijn vonnis bepaalt. Daannee is in de jeugd-TBR
het modeme ideaal van de 'unbestimmte Strafurteile' verwezenlijkt. Tenslotte
draagt ook de tenuitvoerlegging, het met harde hand 'verbeteren' van de betrok-
kene, de sporen van de modeme richting.? Bij dit alles past de relativerende op-
merking dat de jeugd-TBR in het wetsvoorstel uitdrukkelijk wordt gepresenteerd

Zie art. 39bis, eerste lid (voorstel): 'Indien de reehter heeft bevolen dat de schuldige ter beschik-
king van de Regeering zal worden gesteld, wordt hij in een Rijksopvoedingsgesticht geplaatst ten
einde aldaar of later op andere wijze van Regeeringswege in zijne opvoeding worde voorzien, ten
hoogste tot hij den leeftijd van drie en twintig jaren zal hebben bereikt' .
Het regime in het rijksopvoedingsgesticht wordt geregeld in het gelijktijdig ingediende 'ontwerp
van wet houdende beginselen en voorschriften omtrent maatregelen ten opzichte van jeugdigen':
Opmerkelijk is het dat de rijksopvoedingsgestichten blijkens dit ontwerp worden gezien als strafui-
richtingen. Hiermee wordt afgeweken van het stelsel van 1886. De rijksopvoedingsgestichten
waarheen de (strafjrechter personen beneden de leeftijd van tien jaar, volgens het wetboek van
1886, kon verwijzen werden beschouwd als een bewaarplaats voor verwaarloosde kinderen,
waarheen ook de burgerlijke rechter niet-crimeel geworden kinderen verwees (zie Hoofdstuk 4).
In het wetsvoorstel wordt het regime in de rijksopvoedingsgestichten gelijk geschakeld aan dat van
tuchtscholen waar jeugdstraffen worden geexecuteerd. Dit betekent ondermeer dat in rijksop-
voedingsgestichten dezelfde disciplinaire straffen zijn geoorloofd als op tuchtscholen. Art. 10 van
het wetsontwerp noemt in dit kader onder andere: 'verstrekking van water en brood in plaats van
het gewone voedsel, opsluiting in een cachot, gewone sluiting in de boeien'. Deze gelijkschake-
ling wordt gereehtvaardigd met een beroep op het doel van de vrijheidsbeneming dat bij tucht-
schoolstraj en de maatregel van jeugd-TBR indentiek zou zijn, namelijk: 'het kind door strenge
tuchtrniddelen tot beter inzicht en onderwerping aan orde en gezag te brengen'. (H.d.S.G. 1897-
1898, deel IV, no. 220, 3(MvT), p. 4). In feite, zo wordt in de memorie van toelichting gesteld,
is er aile reden om in de rijksopvoedingsgestichten een strenger regime te handhaven dan in de
tuchtscholen omdat de gestichten zijn gereserveerd voor de categorie van de meest 'perverteerde'
jongeren: 'De feiten, waarvoor straf wordt opgelegd C ••• ) zijn altijd betrekkelijk 1ichte vergrijpen;
licht, niet uitsluitend naar hunne theoretische onderscheiding, maar concreet Daar de omstandig-
heden waaronder het feit bedreven werd. Het zijn feiten, die noch tegen het karakter noch tegen
den aanleg van het kind emstige bedenkingen doen rijzen. C ••• ) Niet zoo gunstig schijnt het te
staan met de vooruitzichten van hen, die voor de rijksopvoedingsgestichten bestemd zijn. Want
deze bevo1king za1 bestaan uit de perverse en zeer achterlijke kinderen en jeugdige personen'.
H.d.S.G., 1897-1898,220,3, p. 4.
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als een uitzondering op een overigens neo-klassiek sanctiestelsel. Dat neemt niet
weg dat er wei degelijk een concessie wordt gedaan aan het gedachtengoed van
de moderne richting. In de memorie van toelichting wordt getracht de principiele
betekenis van deze concessie zoveel mogelijk te camoufleren. De jeugd-TBR
verschilt volgens de memorie van toelichting 'in aard en strekking weinig van de
dwangopvoeding, welke, in geval van verwaarloozing door de ouders, door den
burgerlijken reehter wordt uitgesproken"." Hiermee wordt gesuggereerd dat de
strafreehter alleen maar een bevoegdheid krijgt toebedeeld, die reeds bestond bij
de burgerlijke reehter. Anders dan in 1886 bij de invoering van 'de plaatsing in
een rijksopvoedingsgesticht', waarbij inderdaad sprake was van een veri egging
van de competentie van civiele- naar strafreehter, is er bij de jeugd- TBR wei
degelijk meer aan de hand dan een simpele (her)verdeling van bevoegdheden. Uit
het bovenstaande blijkt immers duidelijk dat de jeugd-TBR is bedoeld als een
aangescherpte straf voor de categorie van de meest geperverteerde jongeren.
Voorts wordt gesuggereerd dat de dwangopvoeding van de betrokken jeugdigen
Diet zozeer een strafreehtelijke maar veel meer een bestuurlijke aangelegenheid
is. Daarmee wordt de indruk gewekt dat de jeugd-TBR in feite Diets anders is dan
een politiemaatregel. Tijdens de parlementaire behandeling za1 blijken dat deze
strategie succes heeft want De Savornin Lohman, de meest uitgesproken tegen-
stander in de tweede kamer van de moderne richting, laat dit 'argument' zwaar
meewegen in zijn waardering van het wetsvoorstel. In de memorie van toelichting
wordt aldus geredeneerd: slechts door de 'toevallige' omstandigheid dat de
betrokkene een strafbaar feit heeft gepleegd, wordt de strafreehter bij een be-
stuurlijke kwestie betrokken. Dat het gaat om een bestuurlijke aangelegenheid zou
blijken uit het feit dat het bestuur (Jeugd-TBR staat immers voor: ter beschikking
stelling van de regering) verantwoordelijk is voor de tenuitvoerlegging van de
dwangopvoeding en voorts uit de omstandigheid dat het ook de administratie is
die beslist over de vraag wanneer de betrokkene uit het gesticht za1 worden
ontslagen.
Naast de bovengenoemde argumenten waarmee de principiele betekenis van de
opname van de jeugd-TBR in het sanctiestelsel wordt gemaskeerd, bevat de
memorie van toelichting ook een aantal argumenten waarmee concrete inbreuken
op het neo-klassieke gedachtengoed worden verdedigd. Ik trof de volgende
argumenten aan:

1. Net zoals kinderen lichamelijk nog niet zijn volgroeid, zo is ook hun zedelijk
bewustzijn nog niet af. Dit maakt het kind 'vatbaar zoowel voor ontaarding als
voor gezonde ontwikkeling'. In principe moeten jeugdige delinquenten dus
betrekkelijk eenvoudig kunnen worden verbeterd. Echter uit het hoge percentage
reeidivisten onder jeugdige veroordeelden kan worden afgeleid dat de bestaande

H.d.S.G. 1897-1898,219,3, p. 11.
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op neo-klassieke leest geschoeide strafrechtspleging er niet in slaagt jonge delin-
quenten op het rechte pad te brengen. Deze jongeren dreigen dan definitief in de
goot te belanden.? Aangezien kinderen 'een natuurlijk recht hebben op leiding en
opvoeding', en de staat verantwoordelijkheid draagt voor de verwezenlijking
daarvan, moeten jonge delinquenten in hun eigen belang aan een effectieve
opvoeding worden onderworpen.!" In deze visie wordt de belangentegenstelling
tussen (jeugdige) delinquent en overheid ontkend. De overheid straft niet meer
maar 'behandelt', 'beschermt', 'geeft leiding', 'voedt op' etc. Daar neo-klassieke
rechtsbeginselen juist hun betekenis ontlenen aan de belangentegenstelling tussen
burger en staat, verliezen deze beginselen in het jeugdstrafrecht hun betekenis.

2. De afwijzing van het neo-klassieke strafbegrip betekent niet dat ook de
strafrechtelijke verantwoordelijkheid van het kind wordt verworpen. In de memo-
rie van toelichting wordt afstand genomen van hen 'die de strafrechtelijke
verantwoordelijkheid te hunnen aanzien (d.w.z. ten aanzien van jeugdigen, schr.)
loochenen'. 'Indien die verantwoordelijkheid wordt ontkend kan van geen bestraf-
fing van het kind sprake zijn, en de berechting der kinderen zou zich moeten
oplossen in de vraag, of zij aan hun lot overgelaten of van Staatswege moeten
worden opgevoed'. De minister van justitie wil vasthouden aan de idee van 'straf'
maar dan wel met een andere inhoud.
De drang om de verantwoordelijkheid van kinderen te ontkennen komt volgens de
bewindsman voort uit 'onvoldoende bepaling van het strafbegrip'. Deze nogal
vage duiding wordt aldus uitgewerkt:

'Zeer zeker zal, indien het strafbare kind principieel gelijk gesteld moet worden met den strafbaren
volwassene, er voor de meeste kinderen geen sprake mogen zijn van strafbaarheid. Het opleggen van
straffen, voor volwassenen bestemd of geschikt, is voor kinderen, niet aileen meestal een ondoeltref-
fende maatregel, maar tevens eene nuttelooze marteling. De vraag is echter niet, of de bestaande
straffen op het kind al of niet behooren te worden toegepast, maar wei of in het algemeen. het begrip
van straf, in ruimen zin genomen, tegenover kinderen faalt. Deze vraag nu moet stellig ontkennend
worden beantwoord. Straf is, gelijk algemeen erkend wordt, een onontbeerlijk opvoedingsmiddel in
huis en school. En evenzeer als straf in meer engen kring noodzakelijk is om het kind tastbaar te
maken, dat zijn wil zich heeft te onderwerpen aan de regelen der samenleving, evenzeer zal de straf
voor feiten, die de meer in algemeene maatschappelijke orde raken, haar doel niet behoeven te
missen'. 'Het karakter der kinderstraf moet hierin gezocht worden, dat het tegelijkertijd is tuchtmiddel
en opvoedmiddel. En al moge ook in dit opzicht eene scherpe scheidingslijn tusschen kinderen en
volwassenen niet zijn te vinden, het is onmiskenbaar dat het kind, en wegens de eigenaardige
ontwikkeling die het doorloopt, natuurlijkerwijze aanspraak heeft op bijzondere leiding en hulp, en dat

En verbetering is nu juist een belangrijke doelsteUing van het jeugdstrafrecht. Zie hierover de
memorie van toelichting: 'Ten aanzien van vergrijpen door jeugdige personen gepleegd, moet de
wijze van behandeling van de beldaagden en later van de schuldig verldaarden, meer nog dan die
van volwassenen, gericht zijn op verbetering van het individu'.

to In de woorden van de memorie van toelichting: 'Een doeltreffend optreden der justitie, bij het
eerste vergrijp van eenigszins ernstigen aard, kan nog merugmaal de kwade neiging, waaruit het
feit voorkwam, onderdrukken en dus de schuldige behoeden voor dieper verderf en tevens de
samenleving voor verdere herbaling van strafbare feiten'.
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aile overtredingen veel meer dan bij volwassenen het karakter aannemen van gelijksoortige inbreuk op
de tueht. Aan het kind moet duidelijk gemaakt worden, moet geopenbaard worden, dat het misdreven
heeft en waarin het misdreven heeft. Tevens moet het kind het bewustzijn verkrijgen, dat het gezag ten
allen tijde in staat is zijnen wil te buigen en de zedelijke orde te handhaven, Onder die voorwaarden
is de strafbaarheid van het kind, zoowel in zijn eigen belang als in dat van de maatschappij, een waar
en heilzaarn beginsel'.

Kinderstrafrecht, zo blijkt uit het bovenstaande citaat, is in de eerste plaats
tuchtrecht. De jeugdstraf moet worden bezien tegen de achtergrond van het
groeiproces naar volwassenheid. Dat maakt dat aan de kinderstraf een heel andere
betekenis toekomt dan aan de volwassenenstraf. De rechtsbeginselen die de
volwassenenstraf normeren zijn daarom niet automatisch van toepassing op de
kinderstraf.

3. Door de nadruk die in het neo-klassieke strafrecht wordt gelegd op daadschuld
en proportionele vergelding worden kinderen overwegend betrekkelijk mild
gestraft. Vaak komen zij er vanaf met een korte gevangenisstraf. Het probleem is
echter dat een korte celstraf niet lang genoeg duurt om effectief te kunnen zijn. In
de memorie van toelichting wordt dit probleem aldus verwoord: 'Van onderwijs
gedurende zoo korten tijd - voor zoover het aan de hier bedoelde delinquenten
wordt gegeven - is evenmin heil te verwachten, als van enkele bezoeken van een
godsdienstleeraar'. Tegen deze achtergrond heeft de wetgever geen andere keus
dan het loslaten van het beginsel van proportionele vergelding.

4. De algemene preventie wordt onvoldoende bewerkstelligd door de normale
gevangenisstraf omdat deze, zo wordt betoogd, onvoldoende afschrikwekkend zou
werken. Deze stelling wordt aldus toegelicht:

'Het kind houdt zich in zijn 's winters goed verwarmde eel bezig met eenige lectuur, ziet zich
geregeld goed voedsel toegediend en vindt eene voldoende legerstede voor zich gereed. Met dat alles
zijn verblijf tehuis vergelijkende, zal het in den regel weinig gevoelen tot straf in de gevangenis te
zijo' .

Uit deze toelichting mag blijken dat de schepping van een speciaal jeugdstrafrecht
in ieder geval niet was ingegeven door sentimentele gevoelens. Het was de
wetgever in de eerste plaats te doen om een verbeterde bestrijding van de crimi-
naliteit. Een verscherping van de jeugdsancties maakt daarvan deel uit. De jeugd-
TBR is bedoeld voor de meest geperverteerde jongeren. In zulke gevallen is elke
vorm van zachtheid die het gevolg kan zijn van het van toepassing verklaren van
de neo-klassieke rechtsbeginselen op de bestraffing van deze categorie jeugdigen
misplaatst.

5. Voor kinderen van beneden de veertien jaar die tot een gevangenisstraf van
meer dan drie maanden waren veroordeeld bestonden er afzonderlijke gestichten.
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Over deze gestichten wordt in de memorie van toelichting het volgende opge-
merkt:

'De afzonderlijke gestichten voor jeugdige veroordeelden houden feitelijk het midden tusschen
gevangenissen en opvoedingsgestichten. Geheel als opvoedingsgestichten kunnen zij niet zijn inge-
richt, zoolang zij, als bestemd tot het ondergaan van gevangenisstraf, gevangenissen moeten blijven;
volkomen gelijk aan gewone gevangenissen kunnen zij anderzijds niet worden zonder dat de Staat
zijne verplichting verzaakt om, waar hij de zorg voor kinderen, zij het ook gestrafte, op zich neemt,
zich aan opvoeding en onderwijs te laten gelegen liggen. Hoe meer echter met den aard der delin-
quenten rekening wordt gehouden, hoemeer het gesticht het karakter van gevangenis zal gaan
verliezen, hoe minder reden er tevens is de daarin op te nemen personen tot gevangenisstraf te ver-
oordeelen' II

6. De onbepaalde duur jeugd-TBR wordt verdedigd met een beroep op de prakti-
sche onmogelijkheid a priori vast te stellen, hoe lang in ieder concreet geval de
dwangopvoeding zou moeten worden volgebouden. Volgens de memorie van
toelichting zal de duur van de dwangopvoeding moeten afhangen van de vorde-
ring die het kind doormaak:t. Daaraan wordt de gevolgtrekking verbonden dat het
einde der opvoeding niet door de rechter maar, binnen een in de wet bepaalde
termijn, door de Regering moet worden bepaald. Daarbij zou bet uitvoerend
gezag moeten worden bijgestaan door een raad van bijzondere deskundigen, 'die
op hunne beurt weder in staat moeten zijn zich aile mogelijke inlichtingen te
verschaffen, die zij in het belang van bet kind noodig oordeelen' .12

6.2.1 De parlementaire behandeling van de kinderwetten

De hierboven behandelde wetsvoorstellen werden in de peri ode van 7 tim 14 juni
1900 in de tweede kamer besproken. Het debat wordt overheerst door de afge-
vaardigden De Savornin Lohman, Troelstra en de minister van justitie Cort van
der Linden. De Savornin Lohman opent de discussie met een lange rede waarin
hij fulmineert tegen de voorstellen. Hij ziet hierin 'een stap in de ricbting van de
moderne strafrechtelijke beginselen'. Dat deze hem niet kunnen bekoren blijkt uit
bet volgende fragment uit zijn toespraak:

Zoo worden aile vroeger gehuldigde beginselen overboord geworpen. Niet meer op de misdaad komt
het aan, maar op de misdadiger, want het is aileen met de verbetering van den schuldige waarmede de
rechter te maken heeft, zeker am hem tot het bewustzijn te brengen dat men hem opoffert aan het
hoogere gemeenschapsbelang en hem het verheffende en heerlijke van die opoffering te doen gevoelen,
Als de volwassene niet verantwoordelijk is, dan zijn a fortiori de niet vo1wassenen ook niet vera nt-
woordelijk, De recidive neemt schrikbarend toe, maar, natuurlijk de menschen hebben geen schuld,
wei de sociale toestanden. Wij mogen intusschen niet vergeten dat wij nu een halve eeuw millioenen
hebben uitgegeven om door middel van de volksschool het peil der zedelijkheid te verhoogen; wij

" H.d.S.G. 1897-1898,219,3, p. 8.
n H.d.S.G. 1897-1898,219,3, p. II en 12.
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mogen ook niet vergeten dat in vele opzichten de socia le toestanden thans veel beter zijn dan vele
jaren geleden. Maar toch, dat de recidivisten steeds toenemen in aantal is de schuld van de sociale
toestanden!
En nu, ten einde raad, zal men het beproeven met de dwangopvoeding. Dit is het nieuwe middel om
te zien nog iets terecht te brengen van hetgeen bedorven is. Maar ik ben overtuigd dat het niet veel
zal baten, want de modeme moralisten en de modeme strafreehtleeraars zijn zelf de schuld, althans
mede de schuld van de toeneming der misdaden. Men onderrnijnt stelselmatig aile geloof in God; het
geloof in een alzienden God, die de misdaden, ook de verborgen misdaden, ziet en straft, hier en in
het hiernarnaals; in een God die zich met's mensen daden bemoeit. Men ontkent dat God ons Zijne
wetten gesteld heeft, dat Hij daaraan gehoorzaamheid eischt en aan de overheid opdraagt om die te
doen gehoorzarnen, omdat het Zijne wetten zijn en niet anders. Men ontkent de zonde, en daarom kan
men niet spreken van zedelijke verontwaardiging over de daad die straf eischt.
In plaats van den God dien men verwerpt, komt de Staat die tot zelfverdediging den dader straft. Ook
de Staat is gedeterrnineerd, dat spreekt vanzelf, maar hij is de sterkste, daarom dwingt hij, niet om de
zedelijkheid, maar om zich zelf te handhaven; hij doet de overtreder weg uit zijn midden, niet omdat
het onreeht schreidt ten Hernel, maar om er geen last van te hebben. En zoo eindicht humanisme in
terrorismeP

De Nederlandse volksvertegenwoordiging deed, zo kan uit dit fragment worden
geconcIudeerd, in retoriek niet onder voor de eerder besproken intemationale
congressen uit die dagen. Onder de welsprekendheid van de belezen politicus
liggen mijns inziens twee argumenten tegen de dwangopvoeding begraven. In de
eerste plaats is De Savomin Lohman tegen de vervanging van het aan de gods-
dienst ontleende ethische fundament van het strafrecht door aan de Staat en de
Gemeenschap gerelateerde waarden. In de tweede plaats vreest hij dat de autono-
me burger wordt gedenatureerd tot een subject dat 'voor zijn eigen bestwil' wordt
gestraft.!" Deze dubbele objectie is interessant omdat daarin de (reeds in de
inIeiding op dit hoofdstuk gememoreerde) omslag in het parlementaire debat
wordt geillustreerd. De waarschuwing van De Savomin Lohman dat bij door-
voering van de modeme inzichten 'humanisme' in 'terrorisme' zal eindigen,
doordat bet uitgangspunt van de autonome burger wordt ingeruild voor dat van
een willoos subject, is tekenend voor de discussie uit de laatste twee decennia van
de 19de eeuw. Het gaat daarbij om een meningsverschil tussen stromingen die
uitgaan van een vergelijkbare staatsopvatting maar die verschillende inzicbten
koesteren over de manier waarop de criminaIiteit bet beste kan worden gekeerd.
Met een vergelijkbare staatsopvatting doel ik op de omstandigheid dat rowel de
aanhangers van de neo-klassieke aIs die van de modeme richting bevreesd zijn
voor een te grote macbt van de overbeid over het invidividu. De Savomin

13 H.d.S.G. 1899-1900, Handelingen, deel ill, p. 1655.
" Oat laatste brengt de Savomin Lohman nog een keer aldus onder woorden: 'Maar nu is de man of

krankzinnig, wanneer hij onverbeterlijk is, of, als hij weI verbeterlijk is, ziek tengevolge van de
sociale toestanden, en daarom moet hij of als krankzinnig of als verpleegde worden behandeld en
de taak van de reehter is niet meer de heilige gerechtigheid te handhaven, maar den dader te
onderzoeken, te beoordeelen, op te voeden, desnoods op te offeren, hoewel noode! En de dader,
dat ongelukkige lam, het slachtoffer, wreekt zich waar hij kan op de harde maatschappij, die de
oorzaak is van zijn wanbedrijf en hem dan nog bovendien om het plegen daarvan leed aandoet. Ik
vraag of hij, in dit stelsel, daarin geen gelijk heeft?'.
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Lohman's eerste objectie dat het godsdienstig fundament van het strafrecht door
de moderne uitgangspunten in gevaar wordt gebracht, is tekenend voor bet debat
in de eerste dertig jaar van de twintigste eeuw. In deze periode speelt de relatie
tussen individu en staat een zeer ondergeschikte rol in de discussie. De strijd
spitst zich dan toe op de absolute vergeldingsleer.
Na het bovenstaande zou men lrunnen denken dat De Savornin Lohman tegen het
wetsontwerp zal stemmen, dat is echter niet bet geval. Direkt na zijn aanval op
bet wetsvoorstel vervolgt de afgevaardigde:

'Ik accepteer deze wet, hoewel ook de daartegen aangevoerde critiek mij in vele opzichten juist
schijnt, om de volgende redenen'. Die redenen zijn:

1. De erkenning dat het neo-klassieke strafrecht in dezen op een fiasco is uitgelopen. 'Baat het
voorstel niet, schaden zal het ook niet' .

2. De erkenning dat zeer vele rechters de modeme ideeen zijn toegedaan, 'en vooralsnog voor
gezondere begrippen niet vatbaar zijn'.

3. Een pragmatische reden. In het voorstel wordt de mogelijkheid van executie in particuliere
christelijke instellingen niet uitgesloten, hetgeen de afgevaardigde bijzonder toejuicht.

4. 'De vierde reden is, omdat ik deze geheele regeling, evenals die van de politie-overtredingen,
hoewel staande in het Strafwetboek, beschouw als te vallen buiten het strafrecht, en dus ook
buiten de beginselen waardoor her beheerscht wordt:"

Dit laatste argument is interessant omdat hiermee de contouren zichtbaar worden
van het compromis waarbij maatregelen naast straffen een plaats krijgen in bet
sanctiestelsel. En wel op een zodanige manier dat hoewel niet wordt ontkend dat
de maatregel een leedtoevoegend karakter heeft, deze toch niet aan de neo-
klassieke rechtsbeginselen is onderworpen. Volgens De Savornin Lohman zou de
gehele dwangopvoeding beter buiten het wetboek van strafrecht en bij voorkeur in
een afzonderlijke wet moeten worden geregeld. Op die manier zou duidelijk
worden gemaakt dat de gehele kwestie met strafrecht niets van doen beeft en zou
men ook niet gedwongen zijn in het wetboek allerlei 'beginselen op te nemen die
in een strafvordering volstrekt niet op hun plaats zijn'. Dit idee van De Savornin
Lohman zal later door Regout worden overgenomen in diens wetsontwerp inzake
de volwassenen-TBR. Door 'moderne insluipingen' in het sanctiestelsel buiten bet
wetboek van strafrecbt te regelen wordt, zo luidt de redenering, het primaat van
het neo-klassieke strafrecht onderstreept. Uiteindelijk wordt voor een minder
rigoreuze oplossing gekozen. De door de moderne richting voorgestane wijziging-
en van het sanctiestelsel worden binnen bet wetboek van strafrecbt gerealiseerd.
Maar de 'aparte' status van deze nieuwe sancties wordt onderstreept door ze in
wetssystematisch opzicht tot maatregelen te bestempelen. Zover is het nog niet,
want De Savornin Lohman wil over een zaak geen misverstand laten bestaan:

" H.d.S.G. 1899-1900, Handelingen, deel ill, p. 1655.
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'lk zal dus nooit een van de beginselen, waarop deze dwangopvoeding berust, erkennen als een
beginsel van strafrecht. Toegepast op misdadigers, op volwassenen, vinci ik die beginselen absurd en
gelukkig anti-nationaal' . '6

Voor De Savornin Lohman is met de jeugd-TBR duidelijk de grens van het
toelaatbare bereikt. Beveiligingsmaatregelen voor volwassenen zijn, zijns inziens,
'absurd'. Ten aanzien van kinderen is, zo zagen wij ook in het vorige hoofdstuk,
het deterministische standpunt van de modemen ook nog wei voor neo-klassieken
te verteren. Terwijl ook de ondergeschiktheid van het kind aan de overheid als
een natuurlijke aan het kind-zijn inherente omstandigheid wordt gezien.
Na De Savornin Lohman krijgt de sociaal-democraat Troelstra het woord. 'De
geachte afgevaardigde uit Tietjerksteradeel' is enthousiast over het ontwerp, dat
hij beschouwt als een eerste stap in de goede richting. Hij ziet de hervorming van
het jeugdstrafrecht als het breekijzer om de hegemonie van het neo-klassieke
strafrecht te breken. De toenadering tussen deterministen en indeterministen op
het punt van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van jongeren moet worden
gebruikt om de modeme inzichten ingang te doen vinden in de gehele strafrechts-
praktijk.'? Indien de waarde van die inzichten in de praktijk eenmaal is bewezen
dan zal in de toekomst ook het sanctiestelsel voor volwassenen op basis daarvan
worden herzien.
De reaktie van de minister van justitie, Cort van der Linden, op de redevoeringen
van de volksafgevaardigden kan prototypisch worden genoemd voor de wijze
waarop bewindspersonen 'gevoelige' wetsontwerpen door de tweede kamer
plegen te loodsen. Hierboven is reeds aangetoond dat de minister in de memorie
van toelichting heeft getracht de principiele inbreuken die in het wetsvoorstel
worden gemaakt op het neo-klassieke gedachtengoed zoveel mogelijk te maske-
reno Bij de mondelinge verdediging van het wetsontwerp in de kamer kiest de

'6 H.d.S.G. 1899-1900, Handelingen, deel ill, p. 1655.
'7 Troelstra: 'Wanneer wij hem, die met organische psychische gebreken ter wereld is gekomen, als

een zieke willen behandelen, dan worden wij daarbij gedreven door motieven, minstens zoo heilig
en door minstens zoo verheven rechtsgevoel ingegeven als die, waardoor de geachte spreker en
zijn geloofsgenooten gedreven worden bij hun uitoefening van het goddelijk wraakrecht.
Ik zeg, dat het mij aantrekt in dit wetsontwerp, dat althans ten opzichte van jeugdige personen dit
systeem meer zal worden gehuldigd; doch dan doet zich onwillekeurig deze vraag voor: wanneer
iemand 18 jaar is geworden, vervalt dan op eens de reden voor deze mildere, diepere gedachte en
breeder opgevatte behandeling, die hem ten deel zou vaIlen, als hij den dag voor zijn geboortedag
het feit had begaan, maar waaraan hij niet zal worden onderworpen als het feit op zijn verjaardag
is gepleegd? Deze vraag kan op het oogenblik niet beantwoord worden; maar haar steIlen is reeds
feitelijk haar beantwoorden. En dit antwoord is: Wanneer ten opzichte van jeugdigen personen dit
ontwerp wordt ingevoerd, dan zullen wij stapje voor stapje op dien weg verder gaan. Dit is voor
mij her beste in her ontwerp, dat het zal bevorderen wat door professor van Hamel in zijn
inIeiding tot de studie van het Nederlandsche strafrecht wordt voorspeld: dat de oude idee van
straf: bij den voortgang der nieuwere richting bestemd is, voor het ruimere begrip van maatrege-
len ter bestrijding van de misdaad te wijken'. H.d.S.G. 1899-1900, Handelingen, deel ill, p.
1657.
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minister voor dezelfde strategie. Zo benadrukt Cort van der Linden het 'practi-
sche karakter' van het wetsvoorstel. Vol gens de minister heeft het geen zin stil te
staan bij de vraag naar de positie van het wetsvoorstel in het kader van de
verschillende strafrechtstheorieen, Het huidig tijdgewricht eist nu eenmaal,
volgens de bewindsman, dat bij de bestraffing van kinderen rekening wordt
gehouden met de hedendaagse wetenschappelijke inzichten omtrent de mogelijk-
heden jonge delinquenten te verbeteren. Alle theoretische discussies veranderen
daaraan weinig of niets." De strategie van de minister heeft succes. Het voorge-
stelde nieuwe art. 39 Sr waarin de jeugd- TBR is opgenomen wordt zonder
hoofdelijke stemming aangenomen.!" Wanneer echter daarna het 'ontwerp van
wet houdende beginselen en voorschriften omtrent maatregelen ten opzichte van
jeugdige personen' in de kamer wordt besproken, dreigt het debat door de
interventie van de afgevaardige Van Kol alsnog een voor de bewindsman ongun-
stige wending te nemen. De doelstelling van de TBR-maatregel, verbetering door
dwangopvoeding, valt of staat met de vraag of de instituten waar de maatregel
wordt tenuitvoergelegd ook zijn toegerust voor deze taak. Vandaar dat de minis-
ter een wetsvoorstel heeft ingediend om de executie-praktijk aan wettelijke
normen te binden.f Volgens Van Kol zijn de rijksopvoedingsgestichten echter
ten ene male ongeschikt om een verbetering van het karakter van de daarin
opgenomen jeugdige delinquenten te realiseren. Van Kol:

'Ik ben niet gerust, maar vrees dat de schoone woorden die wij gelezen en gehoord hebben, zullen
blijken te zijn in strijd met de daad; dat de mooie theorieen zullen uitloopen op een treurige werkelijk-
heid. C ••• ) Zullen de schoone voorspellingen, omtrent die opvoedingsgestichten medegedeeld in de
Memorie van Toelichting, vervuld worden, dan zal er een volledige vervorming moeten plaats hebben
van personeel en van stelsel".'

Deze stelling wordt door de afgevaardigde aldus onderbouwd: Met het onderwijs
is het droevig gesteld (in Montfoort is bijvoorbeeld op 114 leerlingen een onder-

'8 Cort van der Linden: 'Doch waar wij ons bier bewegen op practisch terrein, meen ik dat wij dien
zuiver theoretischen strijd thans wei ter zijde kunnen laten, orndat toch de onmiddellijke invloed
op de practijk van het strafrecht betrekkelijk gering is, doordat de strengheid van het beginsel op
velerlei wijze wordt getemperd en ook de meest strenge theorie rekening houdt met de eischen des
tijds'. H.d.S.G. 1899-1900, Handelingen, deel ill, p. 1661.

19 H.d.S.G. 1899-1900, Handelingen, deel ill, p. 1670.
20 Uit de, in ooze ogen wreede tuchtmiddelen; water en brood, cachot, en sluiting in de boeien, zou

de verkeerde indruk kunnen ontstaan dat dit wetsvoorstel een keihard regime voorschrijft. Het
tegendeel is waar: de executiebeginselen zijn voor haar tijd het toonbeeld van verlichtheid. De
'verpleegden' in de rijksopvoedingsgestigten krijgen regelmatig godsdienstoefeningen (behoudens
uitdrukkelijke vrijstelling) en maken aanspraak op 'lager onderwijs en vakonderricht'. Art. 9
bepaalt dat 'voor den arbeid den verpleegden ( ... ) eene geldelijke belooning tot een matig bedrag
kan worden toekend'. 'De toegekende belooning is het eigendom van den verpleegde'. En
tenslotte hebben verpleegden recht op medische verzorging zelfs indien ze daartoe in een zieken-
huis moeten worden opgenomen. Op het vakonderricht na komen dezeflde rechten toe aan
gestraften in tuchtscholen,

21 H.d.S.G. 1899-1900, Handelingen, deel ill, p. 1718.
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wijzeres); de resultaten van de vakopleidingen zijn bedroevend (de opleidingen in
de gestigten zijn 'van dien aard dat slechts een klein gedeelte van de ontslagenen
daarvan een sober stuk brood met het aldaar geleerde kan verdienen); de 'onttrek-
king van het kind aan de slechte omgeving waarin het verkeert' wordt met de
plaatsing in een rijksopvoedingsgesticht Diet bereikt, vaak eerder het tegendeel.P
Ook het personeel van rijksopvoedingsgestichten deugt Diet vol gens Van Kol. Om
het gebrek aan pedagogische bekwaamheden te illustreren wijst hij op recente,
nog Diet afgeronde, strafzak:en tegen personeelsleden van inrichtingen i.v. m. de
geweldadige dood van twee jonge pupillen." Met deze aanval op de gebrekkige
executiepraktijk van de dwangopvoeding wordt ook de maatregel van jeugd- TBR
op losse schroeven gezet. Het loslaten van het proportionele vergeldingsbeginsel
en van het Bestimmtheitsgebot ad poenam bij de applicatie van de jeugd-TBR
wordt immers juist gerechtvaardigd met een beroep op de heilzame werking van
de dwangopvoeding. Hierdoor is het mogelijk om de belangentegenstelling tussen
overheid en gestrafte ('verpleegde'), waarin de klassieke rechtsbeginselen worte-
len, te ontkennen. Door de aanval van Van Kol wordt in deze argumentatieketen
een vitale schakel geraakt. Vandaar dat Van Kol in de tweede kamer furieus
wordt aangevaUen. Bijvoorbeeld door de heer De Klerk:

'Mijnheer de Voorzitter! Als wij den heer van Kol hooren spreken over ooze Rijksopvoedingsge-
stichten, zou men tot de conclusie komen dat het eigenlijk moordenaarsholen waren. Niets dan kwaad
en nog eens kwaad heeft die geachte spreker achter elkander opgesomd'. De K1erk weet uit eigen
ervaring weI beter: 'Het toeval wilde dat juist een jongeling de inrichting verliet en ik met hem op de
stoomtram van Doetinchem naar Doesburgh stond. Uit zijn mededeelingen bleek mij niets van al de
schrikkelijkheden en schandalen, door den heer van Kol aangewezen':"

Het debat loopt hierop geheel uit de hand. Zelfs zodanig dat de Voorzitter het
debat sluit: 'Mij dunkt, laten wij dat debat, op deze wijze gevoerd, voor gesloten
houden. Het verhoogt het prestige der Kamer Diet, en ook Diet het prestige der
sprekerst.F Even tevoren had De Klerk gemeend Van Kol de kwalificatie 'kalf'
te moeten toevoegen, en had Van Kol aan De Klerk gerefereerd als 'die grappen-
maker'.

22 Van Kol bericht hierover uit eigen waameming:
'Ben eigenaardige karaktertrek verder die mij bij de groote meerderheid der ontslagen
opvoedelingen is opgevallen, is een soort sufheid, willoosheid -ik zou haast zeggen: een soort
idiotisme- dat op hun gelaat te lezen staat, het gevolg van zekere gebreken en verkeerdheden, die
in de Rijksopvoedingsgestigten maar al te veel voortwoekeren. De omgeving was dUB slecht voor
hen, zij leven niet zelden voort als bedelaar, dief of vagebond, en de sexueele uitspattingen, die
zij in de zoo geroemde omgeving der gestichten hebben leeren kennen, blijven hen na het ontslag
eigen'. H.d.S.O. 1899-1900, Handelingen, deel ill, p. 1719.

1l Van Kol: 'In beide gevallen wordt het overlijden zoolang mogelijk geheim gehouden, maar als de
geruchten ervan zich baanbreken en de zaak aan 't licht treedt, leert men hoe het in die Rijks- en
particuliere opvoedingsgestichtentoegaat'. H.d.S.O. 1899-1900, Handelingen, deel ill, p. 1719.

2.4 H.d.S.O. 1899-1900, Handelingen, deel ill, p. 1723.
1l H.d.S.O. 1899-1900, Handelingen, deel ill, p. 1730.
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6.3 Ret debat over de voorwaardelijke veroordeling

Op 24 juli 1912 werd, onder verantwoordelijkheid van de minister van justitie
E.R.H. Regout, een wetsontwerp bij de tweede kamer ingediend strekkende tot
invoering in het commuun volwassenen strafrecht van de voorwaardelijke veroor-
deling. Twee eerdere pogingen tot invoering van de voorwaardelijke veroordeling
waren gestrand op het verzet van de confessionele fracties in de tweede ka-
mer." Deze waren van mening dat een voorwaardelijke bestraffing gelijk stond
aan het afzien van straf. Zij voerden daar tegen aan dat de rechter, nadat de
schuld van de verdachte is vastgesteld, niet mag afzien van bestraffing omdat de
vergelding straf eist. Dit standpunt werd o.a. vertolkt door de afgevaardige V.H.
Rutgers:

'Voor de toepassing van het strafrecht kan ik geen anderen rechtsgrond zien dan de vergelding; de
vergelding, daarvoor niet alleen spreekt het elementaire rechtsbewustzijn, maar die ook in de God-
delijke Openbaring uitdrukkelijk als rechtsgrond voor de straf wordt gesteld. De vergelding, die niet
alleen in de Goddelijke Openbaring uitdrukkelijk als rechtsgrond voor de straf wordt gesteld, maar
evenzeer als een plicht van de Overheid. Ben plicht van de Overheid, die waar zij recht spreekt en
straft, optreedt namens en in de plaats van God C ••• r,27

De overheid heeft 'de heilige plicht' kwaad te vergelden. Vergelding vindt plaats
door bewuste leedtoevoeging, dus door straf. Gezien dit obligatoire karakter van
de straf kan de executie daarvan niet om redenen van opportuniteit achterwege
worden gelaten. Dit standpunt illustreert hoe in het Nederlandse parlement straf-
rechtstheoretische inzichten worden vertaald in partij-politieke standpunten en
vice versa. Daardoor is niet langer sprake van een wetenschappelijk debat,
waarbij men probeert elkaar met argumenten van het eigen gelijk te overtuigen.
Er is veel eerder sprake van een moeizaam zoeken naar compromissen tussen
volksvertegenwoordigers met rotsvaste, en conflicterende, overtuigingen. Tegen
deze achtergrond wekt het geen verbazing dat minister Regout, net als zijn
college Cort van der Linden vijftien jaar eerder bij de invoering van de jeugd-
TBR, er alles aan gelegen is de principiele betekenis van het door hem ingedien-
de wetsvoorstel te marginaliseren. Daartoe benadrukt hij in zijn memorie van
toelichting vooral de praktische betekenis van zijn voorstellen. Zo stelt hij o.a.:

"Twee groote voordeelen voor het rechtsleven schijnt derhalve de invoering van laatstgenoemd
instituut te kunnen opleveren. Ben negatief voordeel, gelegen in de beperking van het aantal kortdu-
rende vrijheidsstraffen, een positief, gelegen in de rnogelijkheid om het vooruitzicht der c.q. te boeten
straf - voor vele personen een krachtiger prikkel tot goed gedrag dan de herinnering aan eene
ondergane - te benutten als dringend motief tot zelfverbetering of zelfs tot een recidive afwerend in-
grijpen van derden. C ••• ) Dit positieve voordeel 'zal met name daar worden verkregen, waar, in

2. Respectievelijk ingediend bij Koninklijke Boodschap van 25 september 1900 (H.d.S.G .. 1900-
1901, Bijlage 100) en van 19 September 1904 (H.d.S.G., Bijlage 80).

27 H.d.S.G. 1914-1915, Handelingen, deel ill, p. 896.
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navolging van het Amerikaansche probation-systeem, voor het stellen van aan de bijzondere omstan-
digheden van elk geval aangepaste voorwaarden, waaraan gedurende den proeftijd zal moeten worden
voldaan, alsmede voor een bijzonder toezicht op - en krachtige zedelijke beinvloeding tot - de
nakorning dier voorwaarden zorg wordt gedragen' .2.

Kortom: de voorwaardelijke veroordeling draagt bij aan de terugdringing van de
korte gevangenisstraf en verbetert de mogelijkheden tot speciale preventie.
Daarnaast wordt in de memorie van toelichting gewezen op de positieve ervaring-
en met het instituut in het buitenland.
Minister Regout komt echter te overlijden voordat het door hem ingediende
wetsvoorstel in de tweede kamer is besproken. Zijn opvolger, de uiterst pragma-
tisch" ingestelde minister art, slaagt er op vemuftige wijze in het principiele
verzet van de confessionelen tegen het wetsontwerp te neutraliseren. Bij zijn
mondelinge toelichting op het wetsontwerp stelt de bewindsman dat het formeel
strafbegrip (de straffen opgesomd in art. 9 WvSr) moet worden onderscheiden
van het materieel stratbegrip, d.w.z. vormen van leedtoevoeging die in de wet
niet als straf worden genoemd maar niettemin zo door de veroordeelde worden
gevoeld. De voorwaardelijke strafopschorting valt zijns inziens onder dat mate-
riele stratbegrip omdat de veroordeelde onder de voortdurende angst leeft dat zijn
straf alsnog tenuitvoer zal worden gelegd terwijl zijn vrijheid bovendien kan
worden beperkt door bijzondere voorwaarden. Nu de voorwaardelijke veroorde-
ling althans materieel als straf moet worden beschouwd, wordt volgens de
bewindsman tegemoetgekomen aan de confessionele inzichten omtrent de ver-
gelding. Met name de in het ontwerp opgenomen mogelijkheid om aan de voor-
waardelijke strafopschorting bijzondere voorwaarden te verbinden overtuigt een
meerderheid van de confessionele afgevaardigden van het stratkarakter van de
voorwaardelijke veroordeling.Y In de twee eerdere wetsvoorstellen was deze
mogelijkheid niet opgenomen, zodat de voorwaardelijke veroordeling in de ogen

18 H.d.S.G. 1911-1912,304,3, p. 5.
2'> Van deze instelling zou Ort vooral blijk geven, door zijn stellingname inzake de invoering van de

volwassenen-TBR (zie par 6.4.).
:10 De Wijkerslooth de Weerdesteyn stelt over de verenigbaarheid van de voorwaardeJijke veroorde-

ling met de vergeldingsleer:
'Deze stelt den rnisdadiger verantwoordeJijk en wil uit een oogpunt van gerechtigheid dat hij boete
voor de begane daad. Maar dat doet hij bij toepassing der voorwaardelijke veroordeeling ook.
C •.• ) De bijkomende voorwaarden - de meest bekende zijn weI het verbod van herbergbezoek, van
omgang met bepaalde personen - al dan niet gepaard met toezicht, kunnen zelfs op zich een
zwaarder straf vormen dan de opgeschorte straf zelf. Dit is uitnemend betoogd in het Voorlopig
Verslag, waar wij lezen: Van verschillende zijden C... ) werd betoogd, dat, wanneer het voorge-
dragen stelsel wet wordt, de veroordeelde, naar zich laat voorzien, soms Jiever de straf eenvoudig
zal ondergaan, dan twee of drie jaar lang zich in zijn vrijheid gekort te zien door hatelijke
voorschriften omtrent zijn doen en laten en een hem steeds volgend, rnisschien spionneerend
toezicht C ... ). Hieruit voIgt dat het aan de vergelding niet behoeft te ontbreken. De klassieke leer
kan dus m.i. met de voorwaardelijke veroordeeling aUeszins vrede hebben. Het oog om oog, tand
om tand, wordt ten volle bij dit stelsel toegepast'. H.d.S.G. 1914-1915, Handelingen, deel ill, p.
860 en 861.

235



van de aanhangers van de vergeldingsleer te veel het karakter kreeg van straffe-
loosheid of op zijn best van een tuchtmiddel; een soort rechterlijke berisping. De
afgevaardigde de Wijkerslooth de Weerdesteijn merkt over de cruciale betekenis
van de bijzondere voorwaarden in de christelijke opinie-vorming het volgende op:

'Maar eindelijk is voor mij de toevoeging van de mogelijkheid van nieuwe voorwaarden en van
toezicht, door den rechter op te leggen, een waarborg, dat ook met de voorwaardelijke veroordeeling,
aan den eisch der vergelding zal worden voldaan (... )'."

De Savornin Lohman is daar vooralsnog niet van overtuigd. Zijn kritiek richt
zich vooral op de doorbreking van het formele strafbegrip. Volgens de Zeeuwse
volksvertegenwoordiger moet elke vorm van leedtoevoeging, door de strafrechter
bij een veroordeling opgelegd, zijn opgenomen in het rijtje van art. 9 WvSr.
Anders gezegd: het materiele strafbegrip moet samenvallen met het formele. Het
argument dat de voorwaardelijke veroordeling met bijzondere voorwaarden en
toezicht weliswaar niet formeel maar dan toch materieel beschouwd straf is, kan
in zijn ogen geen genade vinden. Hij merkt bier over op:

'Men krijgt dan een gevoel dat men om den tuin wordt geleid. Indien men een Herbergverbod had
willen invoeren dan had dat gemoeten als straf in art. 9. Hetzelfde geldt voor de ondertoezichtstelling.
Dit onder toezicht stellen is een straf op zich zelf, evengoed als het bij den Code Penal voorgeschre-
yen politietoezicht een bijkomende straf genoemd wordt. ( ... ) De straf van ondertoezichtstelling had
onder de straffen moeten worden opgenomen' .n

De Savornin Lohman denkt dan ook het zijne van de introductie van het materiele
strafbegrip:

'Ik zou geneigd zijn de woorden in de Memorie van Antwoord door den Minister gebezigd, om te
doen uitkomen dat de proeftijd een straf is, voor een mystificatie te houden gebezigd om hen die
meenen dat niet de misdadiger opgevoed, maar de misdaad gestraft moet worden tevreden te stel-
len'."

De Savornin Lohman wordt tot zijn ontsteltenis in deze gedachtengang bijgevallen
door G.A. van Hamel. Deze voorman van de modeme richting en liberaal
afgevaardigde voor het district' Amsterdam IV', die zich ook in I.K. V. verband
nooit onderscheidde door een groot gevoel voor takt, betoogt dat de hele kwestie
of de voorwaardelijke veroordeeling een straf is, wordt gebruikt als lokomotief
om orthodoxe vergelders over de streep te trekken.r' Hier eindigt echter zijn

" H.d.S.G. 1914-1915, Handelingen, deel ill, p. 864.
32 H.d.S.G. 1914-1915, Handelingen, deel ill, p. 871.
" H.d.S.G. 1914-1915, Handelingen, deel ill, p. 872.
:w Van Hamel iIIustreert dit stsndpunt met een anekdote: 'Ik herinner mij, dat, toen de voorwaarde-

lijke veroordeeling in de internationale vereeniging voor strafrecht, die in 1889 is opgericht,
natuurlijk als een van de eerste vota was aangenomen, ik beneden kwam in het hotel van de plaats
waar wij vergaderd waren en rnijn vriend von Liszt daar yond die mij toevoegde: Wir i.iberlegen
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instemming met bet betoog van De Savomin Lohman. Want anders dan de laatst
genoemde is van Hamel van mening dat nu de voorwaardelijke veroordeling in de
praktijk wordt gezien als een alleszins acceptabele uitkomst van een strafzaak de
kous daarmee af is. Bij een dergelijke praktiscbe waardering vall en tbeoretiscbe
objecties zijns inziens in bet niet."

Het debat omtrent de voorwaardelijke veroordeling maakt mijns inziens twee
zaken duidelijk. In de eerste plaats wordt de controverse tussen de neo-klassieke
en de modeme ricbting in bet strafrecbt in bet Nederlandse parlement versmald
tot een discussie tussen voor- een tegenstanders van de absolute vergeldingsleer.
De voorstanders van de absolute vergelding zijn vooral in bet kamp van de
confessionelen te vinden. Voor deze afgevaardigden is de vergelding een rechts-
streeks uitvloeisel van bun levensovertuiging. Vergelding is in de woorden van
De Savomin Lohman 'een goddelijk gebod'. Het zou onjuist zijn deze groep
afgevaardigden op basis van bun opvattingen omtrent de vergelding aan te
merken als aanhangers van de neo-klassieke strafrecbtstbeorie. Dat blijkt bijvoor-
beeld uit bet feit dat de confessionelen, net als de aanhangers van de modeme
richting, maar geheel in strijd met bet (neo-)klassieke gedachtengoed, de recbter
zo min mogelijk wilden binden aan de wet. Deze confessionele voorkeur voor
een grote vrijheid van de strafrechter is echter door geheel andere motieven
ingegeven. De aanhangers van de modeme richting willen de rechter de ruimte
laten om de sanctie zoveel mogelijk af te stemmen op de persoon van de dader.
In confessionele kring is de vrijheid van de rechter een uitvloeisel van diens
enorme autoriteit. De eerder aangehaalde Rutgers verwoordt dit inzicbt aldus:

'De Overheid, die waar zij recht spreekt en straft, optreedt namens en in plaats van God, gelijk in die
Openbaring dan ook de rechters worden aangeduid als goden; een aanduiding van het grootste
gewicht, en waarmede wordt te kennen gegeven, dat zij, zooals Calvijn zeide, den last en het bevel
hebben van God; dat zij Gods persoon voorstellen, wiens plaats zij eenigszins op aarde bewaren,
waarbij Calvijn ook verwees naar Josaphat die tot de rechters in Israel zeide: ziet wat gij doet, want
gij houdt het gericht niet den mensch en maar den Heere' ."

Niet de menselijke wet maar in laatste instantie het goddelijke recbt dient de
rechter als richtsnoer bij zijn taak. Onder dergelijke omstandigheden ligt het
weinig voor de band de rechter strikt te binden aan de wet. Vandaar ook dat de

uns dariiber ob die bedingte Verurteilung dem Begriffe der Strafe entspricht. Toen heb ik geant-
woord ( ... ) Das ware rnir aber ganz gleichgiiltig'. Zie: H.d.S.G. 1914-1915, Handelingen, deel
ill, p. 878.

3j Van Hamel: 'Daarom heeft deze instelling van de voorwaardelijke veroordeeling voor rnij altijd
zooveel sympathieks gehad, omdat zij is zoo anti-dogmatisch, zoo anti-conventionee1, zoo zuiver
reeel. Met dit instituut is de realiteit in het strafrecht naar voren gebracht, en zoo kan het onttrok-
ken blijven aan theoretische beschouwingen, althans aan een grooten theoretischen
opzet' .H.d.S.G. 1914-1915, Handelingen, deel ill, p. 878.

,. H.d.S.G. 1914-1915, Handelingen, deel ill, p. 896.

237



confessionelen in de tweede kamer geen enkele moeite had den met de bijzondere
voorwaarden bij een voorwaardelijke veroordeling. Voor rechtgeaarde aanhangers
van de neo-klassieke richting zouden deze bijzondere voorwaarden een gruwel
zijn omdat zij de rechter de mogelijkheid geven sancties te creeren, waarin de
wet niet ex ante heeft voorzien. Hiermee wordt immers op een nogal drastische
wijze afstand genomen van het neo-klassieke strafrecbt dat is opgebouwd rondom
de koppeling van bepaalde nauwkeurig in de wet omschreven feiten aan bepaalde
daarop gestelde straffen.
In de tweede plaats maakt het debat rondom de voorwaardelijke veroordeling
duidelijk dat het uit 1886 daterende neo-klassieke strafstelsel wankelt. Aan dat
strafstelsel Iigt immers een strafrechtstheorie ten grondslag die in het parlement
kennelijk niet meer wordt onderschreven. De confessionele afgevaardigden
verdedigen weliswaar het stelsel uit 1886, maar hun argumentatiebasis is uiterma-
te smal. Op de keper beschouwd hanteren zij maar een argument; namelijk het
primaat van de absolute vergelding, dat eigenlijk eerder een geloofsartikel is dan
een argument. Hierdoor wordt het de voorstanders van een verbreding van het
sanctiestelsel wel erg eenvoudig gemaakt. In plaats van een samenhangende
strafrechtstheorie hoeven deze hervormers nog maar een 'argument' te bestrijden.
Daartoe vol staat, dat heeft art overtuigend aangetoond, een simpele retorische
strategie: i.e. de introductie in de discussie van een materieel strafbegrip. De
Savomin Lohman had getuige zijn eigen, hierboven geciteerde, woorden welis-
waar 'de indruk' dat hij met dit materiele strafbegrip 'om de tuin werd geleid',
maar hij kon Ort's manouvre niet pareren. Tegen deze achtergrond is het niet
verbazingwekkend dat de confessionele verdedigers van het uit 1886 daterende
strafstelsel een andere strategie kozen om de invoering in het commuun volwas-
senenstrafrecht van de TBR te voorkomen. Zowel de confessionelen in de kamer
als de opvolgers van art op het departement van justitie hebben getracht een
openbaar debat over dit omstreden wetsvoorstel zo lang mogelijk uit te stellen.
Mede a1s een gevolg hiervan heeft de introductie van de TBR, na het eerste
wetsontwerp van die strekking, bijna een kwart eeuw op zich laten wachten. De
lotgevallen van dit in deze peri ode vier keer grondig gewijzigde wetsvoorstel
zullen hieronder worden besproken. Ten aanzien van de voorwaardelijke veroor-
deling rest mij nog een opmerking. Op 18 maart 1915 verklaarde de tweede
kamer zich na een debat van 31h vergaderdag met 54 tegen 9 stemmen akkoord
met het wetsvoorstel.

6.4 Een drama in vier bedrijven; de invoering van de TBR

De rapporten van twee Staatscommissies respectievelijk ingesteld bij koninklijk
besluit van 31 Juli 1902, no 30, en bij koninklijk besluit van 22 september 1903,
no 51, a1smede de Handelingen der Nederlandsche Juristenvereeniging over 1906
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met o.a. een preadvies van G.A. van Hamel", alsmede omvangrijke internatio-
nale literatuur overtuigden Mr. E.R.H. Regout, minister van justitie in het
kabinet Heemskerk (1908-1913) van de noodzaak van een wettelijke regeling
toegespitst op de berechting van delinquenten die lijden aan .s~stelijke
tekortkomingen. Op 28 maart 1911 dient hij daartoe twee zogenoemde 'psychopa-~
ten-wetten' bij de tweede kamer in. Een centraal element in de voorstellen is de
invoering in het meerderjarigenstrafrecht van de TBR. Het ontwerp stuit echter
op veel kritiek. Het zou zelfs tot 21 juli 1928 duren voordat de volwassenen-TBR
(voortaan kortweg: TBR) een plaats kreeg in het wetboek van strafrecht. In de
tussentijd zijn dan vier ontwerpen de revue gepasseerd:
1. Het Oorspronkelijk Ontwerp ingediend door Regout op 28 Maart 1911.
2. Het Gewijzigd antwerp ingediend door art op 28 Juli 1915.
3. Het Nader Gewijzigd antwerp van minister Heemskerk dat op 14 Maart 1921
naar de tweede kamer werd gestuurd.

4. Het Definitief antwerp, door minister Donner op 3 April 1928 ingediend bij
de tweede kamer.

Hieronder zullen deze ontwerpen successievelijk worden besproken.

6.4.1 De psychopaat

In de memorie van toelichting bij het gewijzigd ontwerp wordt de volgende
profielschets van de psychopaat gegeven; het betreft:

'lijders aan geestesstoornissen, niet gelijk te stell en met krankzinnigheid, beter gezegd: lijders aan
geestesstoornissen welke niet geacht worden algeheele ontoerekeningsvatbaarheid mede te brengen. In
laatstgenoemde tennen komt dus tot uitdrukking het algemeen erkend verschijnsel van den zeer
geleidelijken overgang tusschen geestelijke gezondheid en krankzinnigheid, van de tallooze tusschen-
vonnen, loopende vanaf de volkomen toerekeningsvatbaarheid tot het algeheel ontbreken daarvan' .38

-Het vigerende mensbeeld is, zo blijkt uit deze passage, sinds het einde van de
19de eeuw ingrijpend veranderd. Tijdens de discussies die aan de invoering van
het wetboek van 1886 vooraf gingen werd er nog vanuit gegaan dat een delin-
quent, of geestelijk gezond, Of krankzinnig was. In vergelijking daarmee lijkt
Regout een heel eind in de richting van het deterministische standpunt te zijn

31 Van Hamel's mede pre-adviseur H. Verkouteren schetst wei een zeer somber beeld van de
ontwikkeling van de criminaliteit om de noodzaak van doeltreffende wetgeving (lees: een stelsel
van beveiligingsstraffen) te onderstrepen. Zo opent Verkouteren zijn pre-advies alsvolgt:
'Het aantal ontaarden stijgt onrustharend, zooals ieder in eigen kring kan waarnemen. En in het
buitenland heeft men dezelfde ervaring. De opstand der Commune, de moordaanslagen der
anarchisten van de daad, het oproer in Chicago en het Dreyfusproces bewijzen zelfs hoe geheele
kiassen en geheele lagen eener bevolking moreel defect kunnen zijn. Handelingen NN 1906, p.
45.

38 H.d.S.G. 1910-1911,239,4, p. II.

239



opgeschoven. Aan veel crimineel gedrag liggen pathologische verschijnselen ten
grondslag. Deze heffen doorgaans de strafrechtelijke verantwoordelijkheid
weliswaar niet op, maar relativeren deze weI. Het ziektebeeld van de psychopaat
kan enorm varieren, zo blijkt uit de memorie van toelichting:

'Het betreft hier lijders aan verschillende ziektetoestanden, naderende tot bepaalde vormen van
krankzinnigheid, verder lijders aan de drie groote zenuwziekten (epilepsie, hysterie, neurasthenie),
dan chronische alcoholisten, licht zwakzinnigen, sommige sexueel perversen, e.a. De hier bedoelde
groep van psychopaten nu is uit een strafrechtelijk oogpunt van groote beteekenis. (... ) een deel van
hen vertoont in verband met zijn ziektetoestand eene bijzondere geneigdheid tot botsingen met de
strafwet. Onder deze laatsten vindt men eenerzijds vrij onschadelijke overtreders als bv. irnbecillen,
die oploopjes veroorzaken en straatschenderij of andere lichte overtredingen plegen, anderzijds ook
zwakzinnige en epileptische gewoontemisdadigers van de zwaarste soort, hysterische giftmengsters en
oplichtsters, zedelijk afgestompte en gewelddadige chronische alcoholisten, verder lijders aan sexueele
neurasthenie, die rich schuldig rnaken aan openbare schennis van de eerbaarheid, hystericae, die
valschelijk aangifte doen van een strafbaar feit, sexueel perversen, die een misdrijf tegen de zeden of
een ander delict plegen, enz., enz'."

Uit het bovenstaande citaat blijkt dat een steeds grotere groep delinquenten werd
gezien als 'slachtoffer' van een geestelijke tekortkoming. Zelfs in kringen van
orthodoxe vergelders wint de gedachte terrein dat zulke personen moeten worden
gezien als patienten, die in de eerste plaats zorg behoeven, Tegelijkertijd heeft
men angst voor de grilligheid van het gedrag van de verminderd toerekeningsvat-
bare. Juist doordat deze zijn gedrag niet beredeneert, kan geen voorspelling
worden gedaan over zijn toekomstig handelen. In de memorie van toelichting
wordt bij herhaling op die onvoorspelbaarheid gehamerd. Er wordt gesproken
over 'aanvallen van geestesstoornis', 'acuut verlopende psychozen', en 'patholo-
gische roestoestanden'. Mijns inziens is het deze onvoorspelbaarheid, in een
tijdperk waarin door de groei van de gedragswetenschappen steeds meer gedrag
kon worden verklaard en voorspeld, die eraan heeft bijgedragen dat men de
verminderd toerekeningsvatbare kwalificeerde tot psychopaat, een soort monster
waar de maatschappij tegen beschermd moet worden.

6.4.2 Het ontwerp Regout

Minister E.H.R. Regout was een voorstander van de absolute vergeldingstheorie.
Hij stak zijn opvattingen daaromtrent niet onder stoelen of banken:

'He! spreekt intusschen weI van zelf, dat ook in deze materie de ondergeteekende zich heeft laten
leiden door dezelfde beginselen en opvattingen aangaande strafrecht en straf, waarvan hij reeds
meermale getuigenis mocht afleggen en welke hij als bekend meent te mogen veronderstellen. Hier
moge slechts worden herinnerd aan het feit, dat verrnits door hem in de straf wordt gezien een ver-
diend leed, den overtreder door den Staat ter bevordering van het algemeen welzijn opgelegd, daaruit

39 H.d.S.G. 1910-1911,239,4, p. II.

240



noodzakelijk voortvloeit, dat op den bodem der vrije wilstheorie aan eigenlijke strafoplegging slechts
kan worden gedacht, wanneer bij den dader schuld bestaat, in den zin van schennis zijner zedelijke
verantwoordelijkheid' . 40

Uit dit primaat van het schuldbeginsel trekt de bewindsman twee consequenties.
In de eerste plaats kan geen straf worden opgelegd, 'indien op grand van geestes-
ziekte vrije wilsbepaling voor den dader onmogelijk is geweest en toerekenings-
vatbaarheid dus was uitgesloten'. In de .tweede plaats zal steeds 'mogen en
moeten worden gestraft, waar die toerekeningsvatbaarheid niet ontbreekt' .41

Kortom: Of de delinquent is toerekeningsvatbaar en dan moet hij worden gestraft,
Of hij is ontoerekeningsvatbaar en dan moet hij worden verpleegd. Het begrip
'verminderd toerekeningsvatbaren' pas Diet in dit steIsel. Ik zaI dit toelichten. Het
begrip 'psychopaat' duidt bepaalde persoonskenmerken aan bij de pleger van een
strafbaar feit. Bij de term 'ontoerekeningsvatbaar' gaat het om een oordeel over
de verantwoordelijkheid van een persoon voor een delict. Om dit onderscheid te
begrijpen moet te-rade worden gegaan bij art. 37 Sr. Volgens dit artikel is Diet
strafbaar: 'hij die een feit begaat dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of
ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens Diet kan worden toegerekend'.
Voor ontoerekeningsvatbaarheid is dus Diet aIleen noodzakelijk dat er sprake is
van een 'gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing van de verstandelijke
vermogens', deze dader-kenmerken zullen bij de psychopaat doorgaans ook
worden aangetroffen, maar ook van een 'bepaaldelijk verband tusschen de
geestesstoornis en het in concreto gepleegde feit'. De rechter moet zich afvragen
of de dader aI of Diet vanwege de ziekelijke storing het delictuele gebeuren had
kunnen vermijden. Het antwoord op deze vraag kan nooit zijn: 'een beetje' maar
kan slechts bevestigend of ontkennend luiden. Het wettelijk systeem maakt
daarom slechts onderscheid tussen toerekeningsvatbaren en ontoerekeningsvat-
baren. De psychopaat valt vanwege zijn geestelijke minderwaardigheid een
geringer verwijt te maken dan een geestelijk gezond persoon. Dit wordt in de
memorie van toelichting aangeduid met de term 'verminderd toerekeningsvat-
baar", De psychopaat wordt, hoewel de facto verminderd toerekeningsvatbaar, de
jure voor toerekeningsvatbaar gehouden, hetgeen de plaatsing in een lcrankzin-

nigengesticht ex art. 37, eerste lid onmogelijk maakt. Ben langdurige
gevangenisstraf, hetgeen uit het oogpunt van maatschappelijke beveiliging zeer
wenselijk zou zijn, is ook Diet mogelijk. De psychopaat maakt immers aanspraak
op een zeer milde bestraffing. Dit vloeit voort uit het proportionele vergeldings-
beginsel dat voorschrijft dat de hoogte van de straf in verhouding moet staan tot
de zedelijke schuld. Bij deze categorie daders is deze zedelijke schuld per
definitie miniem vanwege een geestelijk defect.

40 H.d.S.G. 1910-1911,239,4, p. 10 .
.. H.d.S.G. 1910-1911,239,4, p. 10.
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Regout voelt niets voor opheffing van het onderscheid tussen toerekenings- en
ontoerekeningsvatbaren. Ook wil hij de reikwijdte van het begrip ontoerekenings-
vatbaarheid niet verder oprekken omdat dit, zijns inziens, zou leiden tot een
verwijdering van het aan het sanctiestelsel ten grondslag liggende neo-klassieke
beginselen (lees: proportionele schuldvergelding). Het schuldbeginsel en het
proportionele vergeldingsbeginsel moeten in de visie van de minister als grondbe-
ginselen van het strafrecht onverkort hun gelding behouden:

'Uit deze vooropgestelde beginselen vloeide evenzeer logisch voort, dat de maatregelen, die naar aller
meening naast de eigenlijke straf ter wille van maatschappelijke veiligheid tegenover gemeengevaarlij-
ke geesteszieke overtreders moesten worden ontworpen en waarbij van vergelding en schuld niet meer
sprake kan zijn, geheel van het eigenlijke strafreeht moesten worden losgemaakt en hunne toepassing
aan den strafreehter moest worden onttrokken, wiens taak zich te dien aanzien niet verder zal uitstrek-
ken, dan het constateren, dat de burgerlijke reehter ter wille van de belangen der gemeenschap
bijzondere voorzieningen ten opzichte van zoodanige overtreders zal hebben uit te spreken'."

Minister Regout erkent dat het vigerende strafrecht tekort schiet. De maatschappij
kan met een op proportionele schuldvergelding gebaseerde strafrechtspleging
onvoldoende worden beschermd tegen gevaarlijke psychopaten. De bewindsman
wil ecbter geen inbreuk maken op het beginsel van proportionele schuldvergel-
ding. Daarom kiest hij voor een oplossing buiten bet strafrechtelijk systeem":

'Bene principieele scheidingslijn tusschen straf ter zake van schuld en behandeling als potitiezorg,
zooals die reeds thans voor krankzinnigen plaats vindt, waarbij de toepassing van de eerste aan den
strafreehter, van de laatste aan den civielen reehter wordt opgedragen, meende de ondergeteekende
aldus, al ware het reeds ter wille van beginsel en systeem, in dit ontwerp te moeten trekken en
consequent doorvoeren'."

Op deze wijze wordt, zo redeneert de minister, de kool en de geit gespaard. De
schuldvergelding blijft de basis van bet strafrecht en waar de schuldvergelding te
kort schiet, daar zorgt een 'behandeling als politiezorg' opgelegd door de civiele
rechter voor de gewenste beveiliging. De minister meent met deze 'oplossing'
een bevredigend compromis te hebben bereikt tussen aanhangers van de neo-
klassieke en de moderne richting." Dat blijkt echter niet het geval te zijn,

42 H.d.S.G. 1910-1911,239,4, p. 11.
., vgl: De Savornin Lohman, die deze oplossing reeds bij de parlementaire bebandeling van de

jeugd-tbr bepleitte.
4-4 H.d.S.G. 1910-1911,239,4, p. 11.
., 'Waar de resultaten dezer regeling, die naar hij meent ook overigens in die scheiding van

rechterlijk gebied bijzondere voordeelen biedt, verzorging der zwakzinnigen en geesteszieken en
beveiliging der gemeenschap op alleszins afdoende wijze zullen medebrenge, vertrouwt hij
intusschen, dat de gedachte voorzieningen ook hen niet onbevredigd zullen laten, die de door hem
beleden strafreehtsbeginselen in het algemeen niet kunnen deelen. Metterdaad heeft hij zich dan
ook voorgesteld door dit ontwerp vooral practisch werk te kunnen doen en hoopt hij in eene
waarlijk nationale oplossing van het vraagstuk te zijn geslaagd'. H.d.S.G. 1910-1911,239,4, p.
II.
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gezien de vloedgolf van kritiek die de minister naar aanleiding van dit ontwerp
over zich heen krijgt.

6.4.3 Het stelsel Regout

Het door Regout ontworpen systeem bestaat uit een strafrechtelijke en een
civielrechtelijke component. Beide zijn vervat in een afzonderlijk wetsontwerp.
Hieronder zullen de belangrijkste bepalingen uit beide wetsvoorstellen worden
geciteerd en besproken.

I. WEfBOEK VAN STRAFRECHT

Art. 37
- Bij veroordeeling van een persoon, die tijdens het begaan van het feit lijdende was aan storing of
gebrekkige ontwikkeling zijner geestvermogens, kan in plaats van de op het feit gestelde gevange-
nisstraf worden opgelegd de straf van plaatsing in eene bijzondere strafgevangenis voor een termijn
den duur dier strafgevangenis niet te boven gaande.
- Is op het feit hetzij gevangenisstraf van niet meer dan vier jaren, hetzij hechtenis gesteld, dan kan in
plaats daarvan geldboete worden opgelegd.
- Is op het feit geene andere hoofdstraf gesteld dan hechtenis of geldboete, dan kan in plaats daarvan
berisping worden toegepast' .

Een psychopaat heeft, voorzover bij niet ontoerekeningsvatbaar is, schuld aan het
door hem gepleegde delict. Het proportionele vergeldingsbeginsel maakt een
straf noodzakelijk die evenredig is aan de, in het geval van een psychopaat
beperkte, schuld. Aangezien bet cellulaire stelsel averechtse uitwerking heeft op
mensen met een psychisch defect" wil de minister een gevangenisstraf invoeren
die 'aan den ziekelijken geestestoestand des daders (is) aangepast'. Bovendien
vindt de minister het rechtvaardig dat met de verminderde schuld van de dader
niet alleen rekening wordt gehouden bij de hoogte van de op te leggen straf maar
ook bij de wijze waarop die straf wordt geexecuteerd.

2. Art. 37bis
- Niet strafbaar is hij die tijdens het begaan van bet feit lijdende was aan storing of gebrekkige
ontwikkeling zijner geestvermogens, indien bet feit uit dien hoofde hem niet kan worden toegere-
kend",

Art. 37ter
Zoo het belang der openbare orde zulks vordert, verwijst de rechter de persoon, die tijdens het
begaan van bet feit lijdende was aan storing of gebrekkige ontwikkeling zijner geestvermogens en te
wiens aanzien betzij art. 37bis is toegepast, hetzij eenige straf is uitgesproken, naar den burgerlijken

.. Sedert 1886 bezat de administratie reeds de bevoegdheid, veroordeelden tot gevangenisstraf nadat
hun ongesehiktheid voor verblijf in een eel was gebleken, naar een bijzondere gevangenis te doen
overbrengen. In de praktijk bleken 'de aldus overgebrachten meest zenuwlijders te zijn'.
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rechter, ten einde ter beschikking van de Regeering te worden gesteld. Daarbij bepaalt hij tevens of
voorwaardelijke dan weI onvoorwaardelijke terbesehikkingstelling zal moeten worden gelast.
- Ingeval van zoodanige verwijzing vinden de bepalingen der burgerlijke wet, houdende voorzieningen
ten aanzien van bij het vorige lid bedoelde overtreders toepassing'.

Volgens de minister in de memorie van toelichting is de redactie 'lijdende aan'
gekozen 'om te waken tegen te ver getrokken psychiatriseering'. 'Opdat het
voorgestelde artikel 37 toepasselijk zij, is dus niet aIleen noodig dat de dader
tijdens het begaan van het feit psychische afwijkingen vertoonde, 11UJ£lr moet
tevens voor den rechter wetenschappelijk vaststaan, dat die afwijkingen waren
van ontwijfelbaar ziekelijken aard'. 47 De wet geeft de rechter geen nadere aan-
wijzingen over de vraag wanneer afwijkingen van 'ontwijfelbaar ziekelijken aard'
zijn. De ongebondenheid van de strafrechter daar waar het gaat om 'de apprecia-
tie van aIle omstandigheden, van den aard der psychische afwijkingen, en van
den graad der toerekenbaarheid', biedt volgens de memorie van toelichting de
garantie dat op de delinquent die sanctie wordt toegepast die het beste aansluit bij
zijn specifieke omstandigheden. In de vorige paragraaf is reeds uiteengezet dat
men in confessionele kring bepaald niet afkerig stond tegen een grote discretio-
naire bevoegdheid van de strafrechter.
De strafrechter kan niet zelf de TBR opleggen. De wet schrijft voor dat hij,
indien dwangverpleging is geindiceerd, de zaak: verwijst naar de civiele rechter.
Deze is vervolgens verplicht de TBR uit te spreken. De op het eerste gezicht wat
curieus aandoende verwijzing naar de civiele rechter wordt aIdus gemotiveerd:

'Aan den strafrechter werd in dit ontwerp buiten zijne eigenlijke taak, de strafbedeeling, dan ook
geene andere bevoegdheid gegeven, dan het bepalen in eene voor den eivielen reehter bindende
uitspraak, of de schuldig verklaarde, onvoorwaardelijk of voorwaardelijk, ter beschikking van de
Regeering zal worden gesteld. Ware de scheidingslijn tot in de uiterste consequentie doorgevoerd, dan
zou wellicht ook zelfs deze bepaling aan den burgerlijken rechter moeten zijn overgelaten, doch nu in
de straf ook zeker element van verbetering des daders ligt opgesloten en de strafrechter bij zijne
vaststelling van strafsoort en strafmaat ten deele met het nuttig effect der straf op den dader moet
kunnen rekening houden, zal hij bij zijne straftoemeting moeten weten, oj eene behandeling van den
dader naast de straf al dan niet zal worden toegepasr"

De plaatsing in een krankzinnigengesticht en de dwangopvoeding werden gerecht-
vaardigd met het beroep op het bestaan van een vergelijkbare bevoegdheid bij de
civiele rechter, die om redenen van opportuniteit ook zou moeten toekomen aan
de strafrechter. In par. 6.2. heb ik reeds betoogd dat bij de invoering van de
jeugd- TBR veel op deze voorstelling van zaken kan worden afgedongen. Bij de
volwassenen-TBR is ze zelfs regelrecht misleidend. Dwangbehandeling van niet-
krankzinnigen is in het civiele recht, net als in het strafrecht, niet mogelijk. Er

47 H.d.S.G. 1910-1911,239,4, p. 18.
n H.d.S.G. 19]0-19]1,239,4, p. 15.
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wordt geconstateerd dat een dergelijk dwangbehandeling van niet-krankzinnige
maar niettemin geestelijk gestoorde plegers van strafbare feiten mogelijk moet
worden gemaakt. Meer precies geformuleerd: de minister is van mening dat
indien in een strafzaak aan het licht komt dat bij de dader een psychisch gebrek
aanwezig is, de rechter de mogelijkheid moet krijgen om een dwangbehandeling
te entameren. Deze dwangbehandeling kan niet door de strafrechter zelf worden
opgelegd omdat daarmee een inbreuk zou worden gemaakt op het beginsel van
proportionele vergelding. Daarom krijgt de strafrechter de bevoegdheid om, nadat
hij de straf heeft opgelegd, de zaak naar de civiele rechter te verwijzen met het
bindend voorschrift (goed beschouwd: een opdracht) om de veroordeelde ter
beschikking aan de regering te stellen. De 'zwarte piet' wordt zo door geschoven
naar het civiele recht. De enige red en van deze ingewikkelde exercitie is het
zuiver houden van de strafrechtelijk dogmatiek, lees: de schuldvergelding als
basis van het strafstelsel. Dat blijkt vooral uit het feit dat de civiele rechter
verplicht is de TBR uit te spreken en bij het bepalen van de maximale duur
daarvan, ingevolge van art. 7 van de afzonderlijke civiele psychopatenwet, moet
letten op het strafbare feit waarvoor de strafrechter heeft veroordeeld. De civiele
rechter heeft kortom nauwelijks een eigen beslissingsruimte. In zijn ijver om zijn
stelsel te verdedigen geeft minister Regout met zoveel woorden toe dat de civiele
rechter zich in feite op het terrein van het strafrecht begeeft:

)
/

'Trouwens de strafrechter, die zich in het strafproces een oordeel over den geestestoestand des daders
moet hebben gevormd, is zeker bevoegd om in het algemeen te beslissen, of het belang der openbare
orde vordert, dat naast de straf ook behandeling, c.q. vrijheidsberooving, des daders worde bevolen,
en mag zelfs stelselmatig dat criterium 'eisch van openbare orde' worden beschouwd als een oordeel,
dat meer tot de werkzaarnheid des strafrechters is te rekenen". 49

De bewindsman verdedigt de verdeling van de competentie tussen civiele en
strafrechter met verve. Zijn belangrijkste argument is dat dankzij deze 'methodi-
sche scheiding', 'aan de straf in de eerste plaats strafrechtelijke overwegingen ten
grondslag blijven liggen'. Bijkomende argumenten zijn: dat de strafzitting door
'hare openbaarheid al zeer weinig geschikt is om vragen op te lossen, die zich
moeten voordoen, wanneer men zoo emstig in het geestesleven en de persoonlijke
verhoudingen van den dader wil doordringen als noodig is voor de beslissing,
welke maatregelen voor zijne genezing of verbetering kunnen worden ge-
eischt'.50 Daamaast zouden de familieleden van de dader, zijn geneesheer en
zijn omgeving eerder geneigd zijn aan de burgerlijke rechter alle inlichtingen te
verstrekken die in het belang van zijn verpleging moeten worden verstrekt.
Tenslotte valt 'door de zeer eenvoudige en snelle behandeling voor civiele
requestzaken gebruikelijk geen belangrijk tijdverlies te duchten'.

4' H.d.S.G. 1910-1911,239,4, p. 15.
so H.d.S.G. 1910-1911,239,4, p. 15.
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3. Art. 37quater
De verwijzing in het voorgaande artikel bedoeld zal aileen kunnen worden uitgesproken, zoo het feit
va It in de bepaling van een misdrijf, van eene der overtredingen omschreven in de artikelen 426,
tweede lid, 432, 433 en 453, derde en vierde lid, van het Derde Boek, of wei van eenige andere
overtreding begaan nadat de dader gedurende de laatste twee jaren tweemaal onherroepelijk werd
schuldig verklaard aan enig strafbaar feit.

Art. 37quater noemt de stratbare feiten waarop een TBR-oplegging kan worden
gebaseerd. Daarnaast moet 'het belang der openbare orde' de dwangverpleging
noodzakelijk maken (zie: art. 37ter). Uit de memorie van toelichting blijkt dat de
rechter bij de beoordeling van dit criterium rekening moet houden met de ernst
van het feit. 51 Daarmee wordt weer een verband gelegd tussen de duur van de
beveiligingsmaatregel en de ernst van het feit waarvoor wordt veroordeeld.

4. CNIELE PSYCHOPATHENWET

Art. 1
Zoodra eene verwijzing van den strafrechter overeenkomstig de bepalingen der artikelen 37ter en
37quater van het Wetboek van Strafrecht uitgesproken, onherroepelijk is geworden, wordt door de
reehtbank van het arrondissement der woonplaats van den ter beschikking te stell en persoon, recht
doende in burgerlijke zaken en op vordering van het openbaar ministerie bij dat college, gelast, dat
deze overeenkomstig die verwijzing ter beschikking van de Reegering zal worden gesteld.

Art. 7
Bij zijne uitspraak bepaalt de burgerlijke reehter, dat de ter beschikkinggestelde van Regeeringswege
zal worden verpleegd gedurende een bepaalden termijn, behoudens vroegere beendiging van Regee-
ringswege. Die terrnijn mag niet minder dan tien en niet meer dan vijf achtereenvolgende jaren
beloopen, waooeer de verwijzing, bedoeld bij art. 37ter van het Wetboek van Strafrecht, is uitgespro-
ken ter zake van eene overtreding of van een misdrijf, hetzij door middel van drukpers, hetzij niet
opzettelijk gepleegd. Die termijn beloopt niet minder dan twee en niet meer dan tien achtereenvolgen-
de jaren, waooeer de vetwijzing van eenig ander misdrijf dan wei ter zake van meerdere strafbare
feiten is uitgesproken.

Regout noemt als voordeel van het door hem ontworpen systeem dat het geheel
aansluit bij de bestaande wettelijke toestand:

"Toerekenbaarheid is (een) noodzakelijke (voorwaarde) van strafbaarheid. Ten aanzien van hem, wien
het gepleegde feit niet kan worden toegerekend, zal derhalve ook in den vervolge strqfOplegging zijn
uitgesloten en slechts van het treffen van maatregelen (dwangverpleging) sprake kunnen zijn'. ( ... )
'evenals tot dusver (wordt) de toerekeningsvatbaarheid des daders verondersteld totdat het tegendeel
zal zijn gebleken en blijft de rechter geheel vrij, zoowel wat het doen instellen van een geneeskundig
onderzoek betreft, als in zijne beoordeeling van de resultaten daarvan. Aan schuldige psychopathen

" 'Waar de plaatsing des daders in een krankzinnigengesticht, door den burgerlijken reehter na ver-
wijzing door den strafrechter bevolen, in tegenstelling met de gewone plaatsing in zoodanig
gesticht krachtens machtiging van de burgerlijken reehter, geheel het karakter draagt van een
maatregel van maatschappelijke beveiliging, derhalve enkel zal kunnen worden toegepast, "zoo het
belang der openbare orde zulks vordert", zal zij volgens het ontwerp, in afwijking van het
geldende artikel 37, enkel ruooen volgen indien het gepleegde feit een meer ernstig karakter
draagt'. H.d.S.O. 1910-1911,239, 4, p. 16.
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wordt vervolgens allereerst de verdiende straf opgelegd, waarbij, evenals thans, toepassing der
gewone, ook voor norrnale personen geldende strafmiddelen op den voorgrond staat. C ••• ) Slechts
indien de psyehische ziektetoestand des daders het bepaaldelijk vordert, zal de reehter tot eene der
bijzondere, met het oog op geesteszieke overtreders te zijner besehik.k.ing gestelde straffen zijn toe-
vlueht hebben te nemen. In het belang der openbare orde zal bovendien de voorwaardelijke of
onvoorwaardelijke dwangverpleging -door den burgerlijken rechter- kunnen worden bevolen' ."

Een tweede voordeel van het door hem ontworpen stelsel is volgens Regout:
'eene nauwe verwantschap met de regelingen der Kinderwetten'. 'Evenals den
rechter met betrekking tot de misdadige jeugd in hoofdzaak drieerlei maatregelen
ter beschikking staan, 01. teruggave aan ouders of voogd zonder meer, maatrege-
len van bestraffing, aan de psycbische organisatie van het kind aangepast, en
dwangopvoeding, zoo kent de ontworpen regeling:
1. straffen, voorzoover noodig aan den geestestoestand des daders aangepast;
2. dwangverpleging;
3. (en) voorzover het geheel ontoerekenbaren betreft, teruggave aan de samenle-
ving zonder toepassing van eenigen maatregel of straf .53

Dit beroep van de minister op de kinderwetten is om twee redenen interessant. In
de eerste plaats bevestigt dit beroep nogmaals dat ook in neo-klassieke kring het
indeterministische standpunt steeds meer wordt losgelaten. Eerst werd erkend dat
kinderen Diet zondermeer voor hun (mis)daden verantwoordelijk konden worden
gesteld. Thans wordt toegegeven dat dit ook geldt voor een Diet onaanzieo1ijke
categorie volwassenen. In de tweede plaats is het beroep op bestaande maatrege-
len om de invoering van nieuwe verdergaande maatregelen te rechtvaardigen een
terugkerend gegeven in de discussie aan het worden. Bij de behandeling van de
kinderwetten werd een beroep gedaan op de plaatsing in een krankzinnigenge-
sticht uit 1886 om de maatregel van dwangopvoeding (jeugd-Tlsk) ingevoerd te
krijgen. Thans wordt een beroep gedaan op de dwangopvoeding om de dwangver-
pleging (volwassenen-TBR) door de kamer te krijgen.

6.4.4 Gewijzigd antwerp (Minister art) d.d. 23 Juli 1915

Bij brief van 23 Juli 1915 stuurt minister Ort een nota van wijzigingen naar de
tweede kamer, bedoeld als aanvuUing op het dan nog altijd Diet behandelde
ontwerp-Regout. Ort heeft het ontwerp-Regout Diet willen intrekken omdat hij
'zich met de daaraan ten gronde liggende beginselen in het algemeen zeer wei

52 H.d.S.G. 1910-1911,239,4, p. 14.
53 H.d.S.G. 1910-1911,239,4, p. 14.
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kan verenigen'. 54 Het is eehter waarschijnlijker dat art de confessionele volks-
vertegenwoordigers wilde paaien door aansluiting te zoeken bij het ontwerp van
de in die kring zeer gerespeeteerde Regout, want art laat in feite niets heel van
het stelsel-Regout. Zo stelt art dat hij de grondgedachte van het ontwerp Regout
weliswaar onderschrijft, maar tegen de uitwerking daarvan niettemin verschillen-
de bezwaren heeft. 'Die bezwaren zou hij in het algemeen aldus willen samenvat-
ten: het stelsel van de oorspronkelijke ontwerpen C ... ) sluit zich z.i. te weinig aan
bij het bestaande reeht, het is te ingewikkeld en houdt in zijn opzet te veel
rekening met eischen van bloot theoretische waarde'. 55 Daarmee is ook meteen
de kern van de wijzingen die art aanbrengt gegeven: 'grootere aansluiting van
het stelsel van het ontwerp bij het bestaande reeht, vereenvoudiging, verhooging
van de practische bruikbaarheid en terugbrenging binnen de grenzen van practisch
gebleken behoeften'. 56

art noemt twee regelingen uit het ontwerp Regout die zijns inziens louter door
theoretische overwegingen zijn ingegeven. In de eerste plaats de verwijzing naar
de burgerlijke reehter voor de TBR-oplegging en in de tweede plaats de regel dat
dwangverpleging (TBR) van een verminderd toerekenbare delinquent altijd moet
worden geeombineerd met strafoplegging.
Ten aanzien van de verplichte verwijzing naar de burgerlijke reehter merkt art
het volgende op:

'Veilig kan worden verklaard, dat die verwijzing naar den burgerlijken rechter is geweest een van de
meest bestreden onderdeelen van het stelsel-Regout, waarbij dan ook de eischen der practijk aan
overwegingen van theoretischen aard werden opgeofferd. Die verwijzing zou eischen dubbel werk: de
strafrechter, die de zaak had onderzocht, zou de noodig gebleken maatregelen niet mogen bevelen;
een andere reehter, de burgerlijke, zou zich weder in de zaak moeten inwerken en daarin een
onderzoek instellen; de psychopaath zou, evenals de getuigen en deskundigen, weder van dat nieuwe
onderzoek den last en, wellicht, de nadeelen ondervinden; terwijl bovendien de burgerlijke reehter,
onafhankelijk van den uitslag van zijn eigen onderzoek, de ter beschikkingstelling zou moeten bevelen
(... ). En dat alles waarvoor? In den grond alleen bij wijze van demonstratie, om n.l. goed te doen
uitkomen, dat ooze strafwetgever niet deelt de leerstellingen van degenen, voor wie de begrippen
'straf" en 'schuld' geen beteekenis laager hebben en die daarorn tusschen de twee groepen van
middelen tot criminaliteitsbestrijding, tusschen 'straffen' en 'maatregelen' geen onderscheid willen.
Daarom willen de oorspronkelijke ontwerpen de toepassing der 'maatregelen' aan de strafreehter
onthouden. Is dit echter noodzakelijk om de theorie van ons strafwethoek zuiver te houden? De
ondergeteekende (Ort, schr.) meent van neen. Z. i. staat de inhoud van het begrip straf (een leed door
den rechter opgelegd als gevolg en ter zake van eigen vrijwillig handelen in strijd met de strafwet)
zoomede die van het begrip maatregel (eene voorziening in het belang van maatschappij of delinquent,
zonder dat het begrip verdiend leed op den voorgrond staat) naar ons geldend strafrecht zoo vast, dat
van de toepassing zoo van straf als van maatregel door den strqfrechter geenerlei verwarring van

54 Ort: 'Onder de personen, die strafbare feiten begaan, bevinden zich, dit staat wei vast, een
betrekkelijk groot aantal psychopathen, "psychopaath" hier genomen in ruimen zin, waarin het
begrip zoowel krankzinnigen als z.g. zenuwlijders omvat. Eveneens staat vast, dat de strafreehter
tegenover psychopatische delinquenten met het stel maatregelen en straffen, waarover de geldende
strafwet hem debeschikkinggeeft, nietuitkomt'. H.d.S.G. 1914-1915,50,2, p. 4.

" H.d.S.G. 1914-1915,50,2, p. 5.
56 H.d.S.G. 1914-1915,50,2, p. S.
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· denkbeelden behoeft te worden gevreesd. Wordt dit ook niet reeds bewezen door de practijk der
Kinderwetten? Welnu, dan late men zich ook niet door zijne vrees voor het insluipen van leerstel-
lingen, welke noch in het Wetboek van Strafrecht noch in deze ontwerpen gehuldigd worden,
weerhouden om de op zich zelve gewenschte toepassing door den strafrechter ook van de hier
bedoelde maatregelen te aanvaarden, Te geruster ga men daartoe over, wijl ook thans de strafreehter
den eenigen naar geldend recht tegenover ontoerekeningsvatbare delinquenten toegelaten maatregel -
te weten de plaatsing in een krankzinnigengesticht - toepast. Ja zelfs aangenomen dat de ter beschik-
kingstelling naar haren aard tot de competentie van den burgerlijken reehter behoort, zou nog, waar
immers de zsak bij den strafreehter aanhangig is, op practische gronden de toepassing van den
maatregel door dezen aanbeveling verdienen. Ooze wetgeving levert dan ook verschillende voorbeel-
den van gevallen, waarin op practische gronden de burgerlijke reehter doet wat des strafrechters is en
omgekeerd. De gewijzigde ontwerpen sluiten ook op dit punt zich weder meer bij bestaande
regelingen aan'.S!

Ook de regel dat een verminderd toerekeningsvatbare delinquent naast een
eventuele maatregel altijd een straf moet krijgen opgelegd, is volgens Ort slechts
ingegeven door theoretische overwegingen en derhalve van elke praktiscbe
betekenis ontbloot. In het G.O van Ort. kan ook bij verminderd toerekeningsvat-
baren worden volstaan met de maatregel van TBR. Ort motiveert deze wijziging
aldus:

'De Minister Regout beriep zich ter reehtvaardiging van de ten deze in het oorspronkelijk ontwerp
getroffen regeling op de "beginselen en opvattingen aangaande strafreeht en straf, waarvan hij reeds
meermalen getuigenis mocht afleggen en welke hij als bekend meent te mogen veronderstellen". De
ondergeteekende (Ort, schr.), wiens "beginselen en opvattingen aangaande strafrecht en straf" van die
van zijn hooggeachten ambtsvoorganger niet zoover afstaan, kan de gegrondheid van dat beroep ten
deze niet erkennen. Voor den ondergeteekende is, zulks in overeenstemming met de theorie, welke
aan het Wetboek van Strafreeht te gronde ligt, de noodzakelijkheid, d.w.z. het bij de handhaving der
Strafwet betrokken Staatsbelang, maatstaf voor strafbedreiging zoowel als voor strafoplegging. En
hieruit vloeit onmiddeJijk voort, dat waar het Staatsbelang in een gegeven geval de oplegging van
straf niet vordert, die oplegging niet aileen mag, maar zelfs moet achterwege blijven' .$8

De combinatie van straf en maatregel is volgens Ort in principe in strijd met de
aan ons strafrecht ten grondslag liggende straftbeorie en daarnaast werkt deze
combinatie zijns inziens contraproductief. Ort schrijft dat hij inziet dat aanhangers
van de vergeldingstheorie 'niet zullen zijn ingenomen' met zijn wijzigingen in het
stelsel-Regout. Zij die deze mening zijn toegedaan, moeten zicb volgens de
bewindsman realiseren dat de toepassing van enkel een maatregel niet betekent
dat aan de vergelding geen recht wordt gedaan: 'Zij gelieven te bedenken, dat de
dwangverpleging voor den verpleegde weI degelijk medebrengt leed' .59 Ort
refereert hiermee aan het zogenaamde 'materiele strafbegrip' waarmee hij in de
discussie rondom de voorwaardelijke veroordeling de aanhangers van de vergel-
dingsleer met succes wist te overtuigen van bet vergeldende karakter van de
voorwaardelijke veroordeling.

S! H.d.S.O. 1914-1915,50,2, p. 5 en 6.
58 H.d.S.G. 1914-1915,50,2, p. 7.
,. H.d.S.O. 1914-1915,50,2, p. 7.
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Ben laatste belangrijk verschil tussen het ontwerp-Regout en het gewijzigd-
on twerp van Ort is dat de laatste de voorwaarden voor TBR-oplegging aanzienlijk
heeft aangescherpt. Met name de mogelijkheid dat de dwangverpleging ook zou
kunnen worden gelast in geval van een overtreding, welke dan ook, begaan nadat
de dader gedurende de laatste twee jaren tweemaal onherroepelijk werd schuldig-
verklaard aan eenig stratbaar feit, kan geen genade vinden in de ogen van minis-
ter Ort. 'Dat b. v. het begaan van eene simpele rijwielovertreding c.q. aanIeiding
zou kunnen geven om den dader gedurende jaren ter bescbikking van de Regee-
ring te houden, gaat, naar de meening van den ondergeteekende, te ver'. Het
besef dat dwangverpleging een ingrijpende sanctie is, die leed voor de verpleegde
met zich meebrengt, maakt het volgens Ort noodzakelijk dat de toepassing ervan
wordt beperkt tot plegers van emstige delicten en enkele specifieke overtredingen
(dronkenschap, bedelarij, landlooperij, souteneurschap).

6.4.5 Nader Gewijzigd Ontwerp (Minister Heemskerk) d.d. 14 Maart 1921

Op 14 maart 1921 ontvangt de kamer bij brief een tweede nota van wijzigingen
bij het nog altijd niet behandelde wetsontwerp. De opsteller van de nota, minister
van justitie Heemskerk, trekt enkele van de wijzigingen in die door zijn voor-
ganger Ort in het oorspronkelijk ontwerp van Regout waren gemaakt. Zo wordt
de rechter wederom verplicht om verminderd toerekeningsvatbaren naast een
eventuele dwangbehandeling ook een straf op te leggen. Heemskerk is kennelijk
van mening dat deze wijziging zo vanzelfsprekend is dat hij volstaat met de
volgende motivering:

'Kan het begane feit den dader worden toegerekend, dan dient deze, naar het oordeel van de onderge-
teekende, die zich ten deze zou willen aansluiten bij de ontwerpen-Regout, zijne verdiende straf te
ondergaan, waarbij nochtans de straf voor zoover noodig aan den psychischen toestand van den
veroordeelde dient te worden aangepast' .'"

Ort's redenering dat een dwangopvoeding ook leed inhoud voor de veroordeelde
en dat daarom, zelfs indien daarmee wordt volstaan, toch tegemoet wordt geko-
men aan het principe van de vergelding, heeft Heemskerk kennelijk niet kunnen
overtuigen. Heemskerk toont zich ook overigens een voorstander van een strikt
onderscheid tussen straf en maatregel. Hij voert aan dat de tenuitvoeriegging van
maatregelen, anders dan de executie van straffen, niet tot het monopolie van de
staat behoort. Dat maakt het mogelijk de dwangverpleging zoveel mogelijk toe te
vertrouwen aan particuliere stichtingen. Dit is gewenst omdat zo 'het godsdienstig
element beter tot zijn recht kan komen'. Minister Heemskerk is namelijk van

so H.d.S.O. 1920-1921,73,1, p. 1.
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mening dat 'bij de behandeling van psychopathen de godsdienst een bij uitstek
belangrijke factor (is). Hij meent, dat ook de ervaring, met de verpleging van
krankzinnigen opgedaan, dit heeft aangetoond' .61

6.4.6 Onrust in de rechterlijke macht

Intussen wordt duidelijk dat vele leden van de rechterlijke macht het legislatieve
getalm rondom de invoering van de TBR beu zijn. De rechtbank te Almelo
hanteerde echter wel een zeer kras middel om dat duidelijk te maken. Op 16
november 1920 speelde voor die rechtbank de strafzaak tegen de 22-jarige
dienstbode J.W62• Zij werd beschuldigd van oplichting. Daarbij was het slacht-
offer, een sigarenhandelaar, voor vijfentwintig gulden benadeeld. Tijdens de ver-
zekerde bewaring (!) werd J.W. aan 'een uitvoerig onderzoek' onderworpen. De
onderzoeker, kennelijk een psychiater, verklaart als getuige-deskundige op de
terechtzitting o.a. het volgende:

'dat beklaagde tijdens het plegen van de bovenvermelde haar telastegelegde feiten leed aan een
gebrekkige ontwikkeling van haar verstandelijke vermogens, opgevat in den ruimeren zin van
geestvermogens, in de vorm van lichte imbecillitas met sterk uitgesproken ethische defecten, dat haar
intellectueele ontwikkeling in verband met haar opvoeding, welke zeer veel te wenschen heeft
overgelaten, te nauwernood voldoende te noemen was voor haar leeftijd; dat die ethische defecten
zonder twijfel sterk beperkend hebben gewerkt (en menigmaal opheffend) op haar geschiktheid om
zoowel de feitelijke strekking als het ongeoorloofde van de gepleegde feiten volkomen te beseffen en
ten aanzien daarvan haar wil te bepalen'.

Aan deze bevindingen koppelt de getuige-deskundige de volgende conclusie:

'dat beklaagde niet vrij in de maatschappij behoort te verkeren, aangezien ze dan voortdurend tot
misdrijven zal vervallen; dat zij behoort verpleegd te worden in een voor psychopathen als beklaagde
geeigend gesticht totdat haar Sturm und Drang-periode voorbij is, dat zij niet thuis behoort in een
gewone gevangenis'.

De rechtbank verenigt zich met de opvatting van de deskundige en rekent,
'hoewel zij (de rechtbank, schr.) haar verminderd toerekeningsvatbaar acht', de
bewezenverklaarde feiten aan J.W. toe. Ten aanzien van de strafmaat overweegt
de rechtbank:

'dat de eenig juiste maatregel, die ten aanzien van beklaagde behoorde toegepast te worden, zou zijn,
dat zij ter beschikking der Regering werd gesteld, opdat in haar doelmatige verpleging zoude worden
voorzien; dat echter de rechtbank ten gevolge van een zeer te betreuren en te laken verzuim van den
wetgever die maatregel niet kan toepassen; dat de rechtbank van oordeel is, dat beklaagde, die op
haar jeugdige leeftijd reeds vele misdrijven achter den rug heeft en als maatschappelijk zeer gevaarlijk

61 H.d.S.G. 1920-1921,73,2, p. 2 .
• 2 Rb-Almelo 16 november 1920, NJ 1920, p. 1182.
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besehouwd moet worden, niet in de de vrije maatsehappij behoort terug te keren, zoolang zij zoo
gevaarlijk is; dat eehter de reehtbank geen straf kan opleggen of maatregel kan toepassen, die dit
verzekert; dat de rechtbank derhalve, ofsehoon zij beklaagde venninderd toerekeningsvatbaar aeht en
meent, dar zij niet in een gewone gevangenis thuis behoort, van oordeel is, dat haar in het belang der
maatsehappelijke veiligheid he! maximum gevangenisstraf moet opgelegd worden, daarhij den wetge-
ver, die nog steeds in gebreke blijft te zorgen voor een doelmatige strafreehtelijke behandeling van
psyehopathen verantwoordelijk stellende voor het leed, dat deze beklaagde daardoor zal worden
aangedaan' .

De rechtbank legt J.W. een gevangenisstraf op van vier jaar, de maximumstraf
voor oplichting. Ret gerechtshof in Amhem, de appelrechter in deze zaak, is het
voor wat de opgelegde straf en de motivering daarvan betreft geheel oneens met
de rechtbank'". Daartoe overweegt het hof dat:

'de reehter volgens de wet moet recht spreken en de straf opleggen overeenkomstig de zwaarte van
het misdrijf en de geaardheid van den te veroordeelen persoon, doeh niet mag treden in eene
beoordeling van de innerlijke waarde of de billijkheid der wet, zeals art. II A.B. voorsehrijft; over-
wegende dat dientengevolge in casu geene redenen zijn, om aan beklaagde het maximum der straf op
te leggen, doeh er veeleer redenen bestaan haar eene voorwaardelijke straf op te leggen, met de noo-
dige waarborgen voor de verbetering van beklaagde'.

Ret hof veroordeelt daarop J.W. tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1
jaar met als bijzondere voorwaarde dat zij zich gedurende twee jaren onafgebro-
ken zal laten verplegen in een psychiatrische inrichting.
Acht dagen na deze uitspraak van het Arhemse hof krijgt de Amsterdamse
rechtbank een casus voorgelegd die sterk lijkt op de zaak tegen J.~. In Am-
sterdam staat S.S. terecht wegens verduistering. De verdachte is evenals J.W.
psychiatrisch onderzocht. De psychiater oordeelde dat S.S. ieed aan 'imbecilli-
tas'. De rechtbank is op grond van deze rapportage van mening dat de verduiste-
ring niet aan S.S. kan worden toegerekend. In dat geval kon de rechter reeds
sinds de invoering van het wetboek van strafrecht in 1886 piaatsing in een krank-
zinnigengesticht bevelen. De rechtbank zag daar echter vanaf met de volgende
redengeving;

'dar bij personen als beklaagde de mogelijkheid altijd bestaat, dat zij tot misdrijf vervallen; dat voor
personen als deze beklaagde de opsluiting in een krankzinnigengesticht op medische gronden niet
noodzakelijk is; dat zulke personen dan ook, zoodra er eenig plaatsgebrek ontstaat, onmiddelijk weer
op de maatschappij worden losgelaten; dat er in de krankzinnigengestichten bijna altijd plaatsgebrek
is; dat dus ook deze beklaagde waarschijn1ijk binnen uiterst korten tijd op straat zal staan; dat het nu
niet de bedoeling van een reehterlijke beslissing kan zijn den verkeerden indruk te wekken, dat
maatregelen in het belang der maatschappelijke veiligheid worden genomen, die inderdaad niet
worden genomen; dat er derhalve geen termen zijn, om beklaagdes plaatsing in een krankzinnigenge-
sticht te gelasten' .

•, Gereehtshof Arnhem 10 februari 1921, NJ 1921, p. 473 .
.. Rb-Amsterdam 18 februari 1921, NJ 1921, p. 373.
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De reehtbank ontslaat daarop de verdachte van aIle rechtsvervolging wegens niet-
strafbaarheid van de dader.
Wanneer men de drie uitspraken vergelijkt dan ontstaat het volgende beeld.
Zowel J.W. aIs S.S. stonden tereeht voor, zelfs naar de normen van die tijd,
tamelijk onbeduidende misdrijven. In beide gevaIlen heeft een psychiatrisch
onderzoek plaatsgevonden met aIs diagnose 'imbeeillitas'. Op grond daarvan
werden de verdachten aangemerkt aIs 'psychopaat'. De drie reehtscolleges waren
het er over eens dat van zulke personen een gevaar voor de maatschappij uitgaat.
De consequenties die daaruit werden getrokken verschillen eehter aanzienlijk. De
reehtbank van Almelo was van mening dat het gevaar voor de maatschappij
zoveel mogelijk geneutraliseerd diende te worden. Bij gebreke van een andere
wettelijke mogelijkheid besloot dit college tot oplegging van de maximale gevan-
genisstraf op het delict gesteld. Het Hof in Arnhem yond dat het gevaar voor de
maatschappij geen rol mocht spelen bij de straftoemeting. De strafmaat diende
volgens het hof te worden bepaald 'overeenkomstig de zwaarte van het misdrijf
en de geaardheid van den te veroordeelen persoon'. Op grond van deze criteria
achtte het hof een voorwaardelijke straf afdoende. Doordat het hof verpleging in
een psychiatrisch ziekenhuis aIs bijzondere voorwaarde stelde komt de maatschap-
pelijke beveiliging via een achterdeurtje weer binnen. Deze opname biedt immers
volgens het hof 'de noodige waarborgen voor de verbetering van de beklaagde",
zodat de veroordeelde na verpleging geen gevaar meer oplevert voor de maat-
schappij. Het verschil met het Almelose vonnis ligt hierin dat de bescherming van
de maatschappij nu geen maatstaf is voor straftoemeting maar voor de invulling
van een aan de schuld van de veroordeelde gerelateerde straf. De schuld heeft
kennelijk twee variabelen: de ernst van het feit en de geaardheid van de dader.
De reehtbank in Amsterdam zag in tegenstelling tot de twee andere colleges in de
diagnose 'imbeeillitas' grond voor het niet toerekenen van het feit aan de dader.
Dit verschil kan natuurlijk ingegeven zijn doordat S.S. in ernstiger mate aan deze
'ziekte' leed dan J.W. Een aanwijzing daarvoor is gelegen in het feit dat in het
Almelose vonnis wordt gesproken van 'Iichte imbecillitas' en in het Amsterdamse
vonnis zonder meer van "imbecillitas'. Daarmee is eehter nog niets gezegd over
het verschil in opvatting over de beveiliging van de maatschappij aIs criterium
voor de straftoemeting. De Amsterdamse reehter had de mogelijkheid om S.S. in
een krankzinnigengesticht te laten opnemen. Daarmee zou de maatschappelijke
beveiliging gediend zijn. De reehter betrekt eehter het feit dat voor een zodanige
opname geen medische indicatie bestaat in zijn overweging. Bij gebreke daarvan
zal de veroordeelde spoedig weer uit het gesticht ontslagen worden. Zodat de
schijn van maatschappelijke beveiliging wordt opgehouden zonder dat daarvan
werkelijk sprake is. De Amsterdamse reehtbank verkiest in dat geval maar
helemaal geen maatregel op te leggen. De hoofdstedelijke magistraten lijken het
dus inzoverre met hun Almelose collegae eens te zijn dat de bescherming van de
maatschappij aIs criterium wordt gezien bij de beantwoording van de straftoeme-
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tingsvraag. Het is slechts de gebrekkige executie van de plaatsing die de Amster-
damse rechtbank doet afzien van oplegging daarvan.
Taveme komt in een noot bij het laatst besproken vonnis terug op de uitspraak
van de Almelose rechtbank". 'Zelden heeft een uitspraak van den Nederland-
schen strafrechter mij meer geschokt en gegriefd dan dat vonnis' schrijft deze
annotator. Het vonnis zelf noemt hij een 'gewrocht van zuiver intellectualistische
strafrechtspraak'. De wortels van deze gevoelloze uitspraak liggen volgens hem
in de denkbeelden van de moderne richting. Welke naar zijn overtuiging 'door
verreweg het grootste gedeelte van onze strafrechters niet wordt onderschreven',
Ondanks dit retorisch geweld lijkt Taverne moeite te hebben met bet geven van
argumenten om zijn afkeer kracht bij te zetten. Het blijft bij een veroordeling van
de hardheid waarmee de ongelukkige dienstbode is afgestraft. Kritiek van anderen
op het vonnis dat het schuldkarakter van het strafrecht zou ontkennen,
onderschrijft hij niet. Ook een schuldstrafreeht kan volgens de annotator 'niet
steeds uitkomen met een strafmaat, die evenredig is aan de mate van schuld.
Over het waarom van deze onmogelijkheid blijft de lezer in het ongewisse. Het
Amsterdamse vonnis vertegenwoordigt voor Taverne het andere uiterste. 'Ginds
wordt een ongelukkig schepsel, een 22-jarig meisje ter zake van vrij onbeduiden-
de oplichtingsdaden voor vier jaren naar de eel verwezen (... ), bier wordt een
man op de maatschappij losgelaten, waarvan met grond kan worden verwacht, dat
hij zich spoedig weer aan het goed van zijn medemens zal vergrijpen'. In een
noot ander het Arnhemse arrest66 zet Taverne de drie uitspraken nog eens naast
elkaar. In aIle drie de gevallen zou de reehter ware er een psychopatenwet
geweest die TBR mogelijk maakte niet geaarzeld hebben deze op te leggen. Het
ontbreken van een zodanige maatregel plaatst de reehter die oog heeft voor het
belang van de maatschappij tegen zeer gevaarlijke individuen beschermd te
worden voor grote moeilijk heden.

6.4.7 De parlementaire behandeling

Aangespoord door de ontstane onrust binnen de rechterlijke macht besluit de
tweede kamer eindelijk om het wetsvoorstel tot invoering van de TBR in behan-
deling te nemen. Ter voorbereiding van het parlementaire debat wordt een
commissie van voorbereiding ingesteld, die op 12 juni 1923 haar bevindingen aan
de kamer rapporteert.
De commissie van voorbereiding, samengesteld uit enige leden van de tweede
kamer, heeft met de regering van gedachten gewisseld over het wetsontwerp. Het
overleg geschiedde schriftelijk en heeft bestaan in een door de commissie aan de

6' N.J. 1921, p. 374 en 375.
66 Gerechtshof Arnhem 10 februari 1921, NJ 1921, p. 474 en 475.
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regering toegezonden verslag en een door de regering gegeven schriftelijk ant-
woord. Daarin komt het onderscheid tussen straf en maatregel opnieuw enige
malen aan de orde. Zo vroeg de commissie zich af waarom Heemskerk die
kennelijk net aIs Regout van mening is dat er een strikt onderscheid moet worden
gemaakt tussen straf en maatregel, niet ook de door Regout uit die opvatting
getrokken consequenties heeft aanvaard. Meer concreet: waarom is de door Ort
geschrapte verwijzing naar de burgerlijke reehter voor de TBR-oplegging niet
wederom in het wetsvoorstel opgenomen. Heemskerk antwoordt dat:

,ofschoon de overtuiging omtrent de eigen aard der terbeschikkingstelling, die zijn betreurden
ambtsvoorganger Mr. Regout destijds tot het voorstel van de dubbele procedure leidde, door hem ten
volle wordt gedeeld, hij geen aanleiding heeft gehad in dezen op de door zijn oruniddellijken
ambtsvoorganger aangebrachte wijziging terug te komen. Het kwam hem trouwens voor, dat sinds de
oorspronkelijke indiening der ontwerpen het begrip van den, in doel en wezen van den straf streng te
scheiden, maatregel tot dusdanige verdere ontwikkeling is gekomen, dat een verwarring ten aanzien
van het strafbegrip, als destijds wellicht uit de opdracht van de toepassing van den maatregel aan den
strafrechter viel te duchten, thans niet meer in die mate te vreezen is. WeI meende hij, dat het
eigensoortige karakter van den maatregel behoorde te worden gemarkeerd door dezen naar aanleiding
van een stratbaar feit aan een toerekenbare niet dan naast een straf te doen opleggen' .67

Het antwoord van Heemskerk maakt duidelijk dat het onderscheid tussen straf en
maatregel inmiddels een vaste plaats heeft gekregen in het strafreehtelijk denken.
Wanneer de minister schrijft voor 'verwarring' tussen straf en maatregel niet
meer behoeft te worden gevreesd, bedoelt hij te zeggen dat apologeten van de
absolute vergeldingsleer niet langer hoeven te vrezen dat de aanhangers van de
moderne richting, via de achterdeur van de maatregel, het door hun voorgestane
strafttelsel zullen doordrijven.
Dit gevaar is gekeerd doordat het jeugdsanctiestelsel, dat naast vergeldende
straffen een beveiligende maatregel (jeugd-TBR) kent, intussen is geaccepteerd
aIs een model waarmee ook in het volwassenen strafreeht de tegenstellingen
tussen de aanhangers van de moderne richting en de orthodoxe vergelders kunnen
worden overbrugd. Hieraan liggen twee factoren ten grondslag. In de eerste
plaats moeten ook de aanhangers van de absolute vergeldingstheorie toegeven dat
het beginsel van proportionele schuldvergelding toegepast op verminderd toereke-
ningsvatbare psychopaten tot maatschappelijk ongewenste resultaten leidt. Zij zijn
daarom genoodzaakt in te stemmen met ~eesporenstelsel waarbij in ieder
gevaI ten aanzien van de strafoplegging het primaat van ~e proportionele schuld-
vergelding gehandhaafd blijft. Ook de aanhangers van de moderne richting
moeten volgens Heemskerk instemmen met het tweesporenstelsel omdat het
onderscheid tussen straf en maatregel niet van een politieke maar van een weten-
schappelijke orde is. De bewindsman beroept zich daarbij 0 Pompeo Deze heeft
zo hebben we in hoofdstuk 1 gezien in zijn uit 1921 daterende dissertatie 'beveili-

67 H.d.S.G. 1922-1923,88, I, p. 2.
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gingsmaatregelen naast straffen' het cachet van het tweesporenstelsel aanmerkelijk
verhoogd door het onderscheid tussen straf en maatregel terug te voeren op een
achttal 'dogmatische' criteria. In feite heeft Pompe daarmee slechts een opsom-
ming gegeven van de verschilpunten tussen het neo-klassieke en het modeme
strafstelsel. Maar doordat hij het modeme strafstelsel impliciet identificeert met
de reeds in het wetboek opgenomen stelsel van beveiligingsmaatregelen wordt de
indruk gewekt van een afgewogen 'dogmatische' onderscheiding. Heemskerk
maakt hiervan handig gebruik. In het debat omtrent de invoering van de TBR
citeert" hij meermalen Pompe's criteria aIs waren het regels uit de catechismus.
Hiermee beoogt de bewindsman onmiskenbaar het debat omtrent het vigerende
strafbegrip te depolitiseren.
In confessionele kring wordt deze taktiek met instemming begroet. Enkele
aanhangers van de modeme richting tonen zich minder meegaand. Tijdens de
parlementaire behandeling persisteren zij, tot verontwaardiging van de confessio-
nelen, in hun gewoonte om de TBR een straf te noemen. In dergelijke gevallen is
minister Heemskerk niet te beroerd om de onwillige op schoolmeesterachtige toon
'uit te leggen' dat de TBR een maatregel is omdat met deze sanctie 'niet wordt
beoogd aan de betrokkene toe te voegen een leed ter vergelding van een zedelijke
schuld'. Dat had de afgevaardigde natuurlijk ook weI begrepen. Hij ziet aileen
niet in waarom er naast beveiligende sancties (maatregelen) ook nog plaats zou
moeten zijn voor vergeldende sancties (straffen).
Aangezien ook niet alle confessionele afgevaardigden de betekenis van het
onderscheid tussen straf en maatregel blijken in te zien neemt de katholieke
afgevaardige Van Wijnbergen de taak op zich om het belang van dit onderscheid
nogmaals uiteen te zetten. Van Wijnbergen plaatst de TBR in de kader van de
strijd tussen de modeme en de klassieke richting in het strafrecht. Anders dan in
de dagen van de I.K.V. wordt de klassieke richting nu geheel geidenti ficeerd met
christelijke strafrechtsbeginselen. Van Wijnbergen:

'Wanneer men zich verzet tegen de doorwerking der modeme strafrechtsleer, dan geschiedt dat in de
eerste plaats uit hoogere beweegredenen, omdat bij de doorwerking van die leer bij het volk teloor
zou gaan het schuldbesef, het gevoel van zedelijke verantwoordelijkheid, het bewustzijn van in het
bezit te zijn van een vrijen wil, voor zijn doen en laten verantwoordelijk te zijn jegens God aan Wien
men verantwoording schuldig is, Wiens wil men ongevallig heeft te volbrengen met uitzicht op eeuwi-
ge belooning. Oat gaat teloor. Oat zijn de funeste gevolgen van de doorwerking der modeme straf-
rechtsleer, die den mensch neerhaalt van de hooge plaats, waarop hij door God werd gesteld' .69

Van Wijnbergen waarschuwt zijn geloofsgenoten dat de modemen de TBR
trachten te gebruiken om hun doelstellingen te verwezenlijken. Hij beroept zich
daarbij op prof. Diepenhorst die het volgende schreef:

.. Helaas meestal zonder bronvermelding ,
69 H.d.S.G. 1924-1925, HandelingenTweedeKamer, p.1647.
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'Het valt niet te loochenen, dat onderscheidene modernen met de verminderde toerekenbaarheid hun
slag zoeken te slaan en daarin zien een treffelijk middel om geleidelijk hun opvatting te doen
triomfeeren. Heeft eenrnaal de "behandeling" bij de berechting haar intrede gedaan, dan zal er allengs
breeder plaats door haar worden opgevorderd en het "fuit Ilium, fuit Troia" zal onberroepelijk over
het klassieke criminalistisch gebouw worden voltrokken"."

De TBR als paard van Troje. De metafoor is treffend: vanuit confessioneel
perspectief is de TBR uiterst welkom omdat daarmee een erkend knelpunt in bet
strafstelsel, namelijk bet probleem van de verminderd toerekeningsvatbaren,
wordt opgelost zonder dat afbreuk wordt gedaan aan bet beginsel van proportio-
nele scbuldvergelding. Ret gevaar bestaat alleen dat met de TBR bet modeme
strafbegrip in bet neo-klassieke strafselsel wordt binnengebaald:

'lmmers (... ) wat doen de modemen en wat is het gevaar om onder hun leiding in verwarring te
komen? Zij blijven gebruiken het woord straf, terwijl het woord straf voor hen allerminst meer heeft
de beteekenis, die het heeft voor degenen, die de tegenwoordige strafrechtsbeginselen zijn toege-
daan' ."

Van Wijnbergen citeert uit bet proefscbrift van Lazonder, een aanhanger van de
modeme ricbting, om zijn verdenking te staven, Deze scbrijft:

'ik ben van meening, dat het volkrechtsbewustzijn nog eischt, dat de misdadiger "gestraft" worde en
dat de groote massa niet tevreden zou zijn, wanneer juist emstige misdadigers slechts werden "be-
handeld", wanneer op hen slechts "maatregelen ter beveiliging" werden toegepast. ( ... ) ten einde
botsingen met het volksrechtsbewustzijn te voorkomen, (kornt het mij) des te meer gewenscht voor,
ook aan de behandeling, op deze ontoerekenbaren, deze krankzinnig verklaarde misdadigers toe te
passen, den naam "straf" te geven"."

Naar aanleiding van dit citaat merkt bet rooms-katholieke kamerlid op: 'Ik beb
bet nergens zoo oprecbt gezegd gevonden. Om de menscben niet te veel te laten
scbrikken en niet te laten merken, waar ze beengeleid worden, wenscben zij bet
woord straf te blijven gebruiken, terwijl zij er een ganscb andere beteekenis aan
becbten' .73 Ret is daarom van bet grootste belang volgens van Wijnbergen om te
waken tegen 'de wegdoezeling van bet verscbil tusscben straf en maatregel'. Van
zo'n 'wegdoezeling' zou zijns inziens sprake zijn indien de verplichte cumulatie
van TBR en straf bij een veroordeling zou worden losgelaten.I"

70 H.d.S.G. 1924-1925, HandelingenTweedeKamer, p. 1647.
H.d.S.G. 1924-1925, HandelingenTweedeKamer, p. 1647.

n H.d.S.G. 1924-1925, Handelingen Tweede Kamer, p. 1647.
13 H.d.S.G. 1924-1925, Handelingen Tweede Kamer, p. 1647.
7. De anti-revolutionaire woordvoerder Beumer liet zich in dezelfde zin uit als zijn roomse collega.

Volgens Beumer is het gevaar niet denkbeeldig dat de aanbangers van de modeme richting de
TBR zullen gebruiken als een breelcijzer om de hegemonie van het traditionele strafbegrip te
doorbreken. Beumer: 'Hier betreden wij het terrein van de strafrechtbeginselen, ten aanzien
waarvan uiterste nauwgezetheid en voorzichtigheid geboden zijn. Hier komt de strijd tusscben de
classieke school en de nieuwe ricbting, tusschen Christelijke en modeme beginselen aan de orde.

71
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Ben meerderheid van de commissie van voorbereiding had zich tegen deze
verplichte cumulatie van straf en maatregel uitgesproken, omdat:

'een verplichte strafoplegging bij verminderd toerekenbare delinquenten wier toestand dusdanig is dat
zij naar het oordeel van de reehter aan een dwangbehandeling onderworpen dienen te worden, weinig
zinvol is. Zij stellen in plaats daarvan voor een stelsel 'waarbij de comb inatie van straf en maatregel
facultatief wordt gesteld, zoodat het aan de prudentie van den reehter blijft overgelaten, of straf, of
rnaatregel, dan weI beide tezamen zullen worden toegepast' .'s

Voordeel van dit systeem is 'dat het den rechter die vrijheid geeft, welke hij in
verband met de oneindige verscheidenheid in aard en graden der toereke-
ningsvatbaarbeid beboeft'. De minister laat zicb op dit punt niet overtuigen. Hij
geeft ronduit toe dat hij:

'minder door practische motieven wordt geleid dan door de principieele overweging, dat het niet-
uitspreken van straf tegen hen, die door de reehter schuldig zijn verk.laard (... ) weinig in overeen-
stemming zou zijn met de grondslagen waarop het strafreeht rust. Meer bepaaldelijk meent hij ook
niet te kunnen medegaan met de gedachte, dat het doel der straf in de oplegging van den maatregel
zijn verwezenlijking kan vinden' .16

Hier komt aan het licht dat er velen zijn, die het strafreeht wenschen te vervangen door een stel
van maatregelen ter beveiliging van de maatschappij en ter cureering van zieken, C·) ik denk C·)
b.v. aan prof. van Hamel sr. die op een van de congressen van de Intemationale Kriminalistische
Vereinigung het volgende heeft verk.laard:
"Ik heb gisteren reeds gezegd: de medici moeten meer op den voorgrond kornen. Ik heb ook
aangetoond, dat de ontoerekeningsvatbaarheid, een juridisch begrip, ons zeer hindert, dat de straf,
een tweede juridisch begrip ons, ook hindert, en zal nu aantonen, dat ons nog een derde begrip
hindert, nl. dat van het misdrijf, Wanneer wij van die drie bevrijd zijn ,dan is alles beter". ( ... )
Men lette er op, dat zowel het begrip recht als het begrip straf in dit korte citaat geheel worden
verworpen'. (H.d.S.G. 1924-1925, Handelingen Tweede Kamer, p. 1635.) Voor Beumer hebben
de woorden van van Hamel een apocalyptische strekking , Hij verwoordt zijn gevoelens met een
citaat van prof. Bavinck, uit diens 'Gereformeerde Dogmstiek': 'Wie de grenzen tusschen
misdaad en krankzinnigheid uitwischt, laat den rechtsstaat in den cultuurstaat ondergaan, randt de
vrijheid in het volksleven aan en levert alle burgers over aan de wiIIekeur en de almacht van den
Staat'. (H.d.S.G. 1924-1925, Handelingen Tweede Kamer, p. 1636.) Vanwege dit gevaar juicht
Beumer het toe dat Heemskerk het stelsel Ort heeft gewijzigd en is teruggekeerd tot de verplichte
cumulatie van straf en dwangopvoeding, 'd.w.z. dat hij niet de mogelijkheid wil openen van
toepassing van een maatregel zonder oplegging van straf". (H.d.S.G. 1924-1925, Handelingen
Tweede Kamer, p. 1636.) De verplichte cumulatie van straf en maatregel wordt door Beumer
gezien als een garantie tegen 'willekeur en almacht van de staat'. De woorden zijn anders maar de
strekking is hetzelde. Zowel Van Wijnbergen als Beumers willen dat het primaat van de propor-
tionele vergelding gehandhaafd blijft. Daartoe is een strikt onderscheid tussen de vergeldende straf
en de beveiligende maatregel noodzakelijk. In wetssystematisch opzicht willen zij dat onderscheid
onderstrepen door de rechter te verplichten bij een veroordeling seraf op te leggen. Indien de
veroordeelde verminderd toerekerungsvatbaar is mag de reehter daamaast een beveiligende
maatregel toepassen.

1j H.d.S.G. 1922-1923,88.1, p. 3.
76 H.d.S.G. 1922-1923,88.1, p. 3.
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Het kan wei zo zijn dat de dwangverpleging door de verpleegde als een leed
wordt gevoeld maar daarmee is het naar de opvatting van de minister nog geen
straf. Daartoe is zijns inziens noodzakelijk dat het leed wordt aangedaan met de
bedoeling leed te zijn als vergelding van een zedelijke schuld (bijna letteriijk een
van Pompe's criteria). Dat is bij de dwangverpleging niet het geval daar deze
aileen maar wordt bevolen met het oog op de openbare orde.
Tijdens de mondelinge behandeling van het wetsontwerp in de tweede kamer op 4
en 5 maart 1925 hekelen vele afgevaardigden de verplichte cumulatie van straf en
maatregel. Uit de vele opposities citeer ik er een. Het kamerlid Dresselhuys
noemt het als dwingende eis stellen van cumulatie van maatregel en straf 'ab-
surd';

'Oat de rechter aan een zieke C ••• ) toch een straf moet opleggen, al weet hij dat de straf voor dezen
persoon slecht is, d.w.z. niet afschrikkend noch verbeterend kan werken, aileen om een eeresaluut te
brengen aan het antirevolutionaire strafrecht, lijkt mij eenvoudig absurd. Oat de rechter C ••• ) zou
moeten overgaan tot het opleggen van b.v. een geldboete van f. 1,- of een dag hechtenis aan een apert
krankzinnige, aileen om aan de eischen van dit wetsontwerp te voldoen, dat lijkt mij dwaas. C ... ) dat
zou bewijzen, dat de rechter zelf een psychopaath is, maar die raad wordt den rechter loch in de
stukken gegeven' :'

De stemming over het wetsontwerp geschiedt per artikel. Gezien de grote me-
ningsverschillen die in het debat tot uiting waren gekomen is de meerderheid
waarmee het voorstel wordt aangenomen opmerkelijk. Kennelijk is het gegeven
dat de rechteriijke macht het wachten op een wettelijke regeling voor de berech-
ting van psychopaten beu is, en zelf naar oplossingen is gaan zoeken, voor de
leden van de tweede kamer voldoende reden om over de onderlinge meningsver-
schill en heen te stappen en in te stemmen met het wetsontwerp zelfs indien men
het daarmee op belangrijke punten niet eens is.
Op 27 mei 1925 stemt ook de eerste kamer, zonder beraadslaging en zonder
hoofdelijke stemming in met het wetsontwerp." Vanwege de kosten die ver-
bonden waren aan de invoering van de wet en vanwege enkele noodzakelijke
aanpassingen in verband met de geldboetewet van juli 1925 duurde het tot eind
1928 alvorens de psychopatenwetten, aangepast aan de gewijzigde omstandighe-
den, in werking traden.

Het debat rondom de invoering van de TBR maakt duidelijk dat het onderscheid
tussen straf en beveiligingsmaatregel in het commune volwassenenstrafrecht een
uitvloeisel is van de confessionele inzichten omtrent de noodzakelijkheid van de
vergelding. Voor de aanhangers van de absolute vergeldingstheorie was de
invoering van een tweesporenstelsel de enige ontsnappingsmogelijkheid uit een

n H.d.S.G. 1924-1925, Handelingen Tweede Kamer, p. 1640.
78 H.d.S.G. 1924-1925, HandelingenEerste Kamer, p. 884.
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dwingend dilemma. Enerzijds wilden zij absoluut vasthouden aan het uitgangspunt
dat, indien de reehter een verdachte schuldig verklaart, een straf wordt opgelegd
die evenredig is aan de mate van schuld. Op dit punt konden de confessionelen
eenvoudig geen concessies doen omdat dit beginsel van proportionele schuldver-
gelding voor hen een geloofsbeginsel was. Anderzijds realiseerden zij zich dat
toepassing van dit beginsel op verminderd toerekeningsvatbare daders tot het
maatschappelijk onverantwoorde resultaat zou leiden dat gemeen gevaarlijke
individuen na een korte straf in vrijheid zouden moeten worden gesteld. De enige
manier om aan dit dilemma te ontsnappen was de invoering van een duidelijk van
de straf afgegrensde maatregel waarmee de maatschappelijke beveiliging gegaran-
deerd zou kunnen worden in die gevallen waar de vergeldende straf te kort duurt
om dat doel te kunnen verwezenlijken. Op die wijze wordt geen afbreuk gedaan
aan het beginsel van proportionele vergelding, immers de duur van de straf wordt
gerelateerd aan de schuld van de veroordeelde, terwijl de 'aanvullende' maatregel
borg staat voor de maatschappelijke beveiliging.
Men kan het ook anders zien. Het gevolg van de toepassing van een aanvullende
maatregel is dat de veroordeelde veel langer van zijn vrijheid wordt beroofd dan
op basis van het beginsel van proportionele vergelding kan worden gerecht-
vaardigd. Dit wordt gemaskeerd door bet surplus aan vrijheidsberoving van het
etiket 'maatregel' te voorzien. Zo bezien is er sprake van puur (zelf)bedrog.
Vandaar dat de confessionelen er veel aan was gelegen om het onderscheid tussen
straf en maatregel als 'wezenlijk' te kunnen bestempelen. Sleehts indien aanneme-
lijk zou kunnen worden gemaakt dat dit onderscheid niet door opportunistische
motieven is ingegeven, maar integendeel van een 'hogere orde' is, kan het
verwijt van (zelf)bedrog worden gepareerd. Pompe heeft met zijn dissertatie, naar
mijn stellige overtuiging ongewild, de confessionelen in de kaart gespeeld. Zijn
abstracte formulering van de wezenskenmerken van straf en maatregel is door
politici aangegrepen om bet intrinsieke verschil tussen beide sanctiecategorieen te
benadrukken Pompe heeft dit gevaar onder ogen gezien. Hij stelt immers op p.
228 van zijn dissertatie: 'De onderscheiding tusschen beveiligingsmaatregelen en
straffen is sleehts van blijvende betekenis indien men zich op het klassieke
standpunt plaatst'. Even verder stelt hij uitdrukkelijk dat 'een principiele afwij-
zing der onderscheiding tusschen straffen en beveiligingsmaatregelen', 'met
hand having van onze wijsgeerige beginselen' evenzeer mogelijk is."
De invoering van de TBR maakt ook meteen duidelijk tot welke merkwaardige
consequenties de invoering van een tweesporenstelsel in wetssystematisch opzicht
leidt. Zo is de reehter tot ver in de jaren tachtig gedwongen geweest om bij een
veroordeling van een psychisch gestoorde delinquent een symbolische straf op te
leggen om zo, in de woorden van de afgevaardigde Dresselhuys, een 'eeresaluut'
te geven aan het anti-revolutionaire strafreeht.

.,. Pompe, 1921, p. 228.
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6.4.8 Het definitief ontwerp

Nog voor de invoering van de TBR werd een belangrijke wijziging aangebracht
in de psychopatenwet. De plaatsing in een krankzinnigengesticht bleek als beveili-
gingsmaatregel ongeschikt te zijn. Dit werd veroorzaakt doordat de behandelende
zielslrundigen op basis van uitsluitend medische criteria over het ontslag uit de
inrichting beslisten. Indien zij van oordeel waren dat verdere behandeling in
medisch-technisch opzicht uitzichtloos was, ontsloegen zij de betrokkene. Hier-
door kon het heel goed voorkomen dat uiterst gemeengevaarlijke lieden na zeer
korte tijd in vrijheid werden gesteld. Door de wetswijziging van 1928 kon de
rechter in zulke gevallen ook TBR opleggen. De toepasselijkheid van deze
maatregel werd gebonden aan dezelfde voorwaarden die golden voor de plaatsing
in een krankzinnigengesticht. Dat betekende dat de ontoerekeningsvatbare een
misdrijf moest hebben begaan of un der overtredingen genoemd in de artt. 426,
tweede lid, 432, 433 of 453, derde en vierde lid. Bovendien moest het belang der
openbare orde de terbeschikkingstelling bepaaldelijk vorderen.
In wetssystematisch opzicht is deze aanpassing van de psychopatenwet van belang
omdat daarmee een belangrijk verschil tussen beveiligingsmaatregelen en politie-
maatregelen verviel. Ret specifieke kenmerk van politiemaatregelen was dat deze
bij andere einduitspraken dan een veroordeling, hoewel eigenlijk behorende tot de
competentie van een andere instantie, om redenen van opportuniteit, door de
strafrechter konden worden opgelegd. Beveiligingsmaatregelen, als de jeugd- en
de volwassenen- TBR, waren bedoeld voor die gevallen waarin bij een veroorde-
ling door de beperkende werking van het beginsel van proportionele schuldvergel-
ding de gewenste maatschappelijke beveiliging door middel van straf onvoldoende
kon worden gerealiseerd. Bij de Wet van 21 juli 1928, Stb. 251, werd een
inbreuk gemaakt op dit onderscheid doordat de oplegging van de beveiligings-
maatregel-TBR ook mogelijk werd gemaakt bij een ontslag van alle rechtsvervol-
ging wegens de ontoerekeningsvatbaarheid van de dader. Daardoor komt het
accessoire karakter (d.w.z. de straf-aanvullende functie) van de beveiligingsmaat-
regelen in de lucht te hangen. Bovendien is onduidelijk welke functie nog toe-
komt aan de plaatsing in een krankzinnigengesticht naast de TBR.
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6.5 De uitbouw van het jeugdsanctiestelsel

Het jeugd-sanctiestelsel van 1905 vormde vooral een erkenning van de complexi-
teit van factoren die aan crimineel gedrag van jongeren ten grondslag kunnen
liggen. Met deze erkenning werd een aanzet gegeven tot de terugdringing van de
vergeldingsgedachte in het op jeugdigen van toepassing zijnde strafrecht. Met de
humanisering van het strafrecht, door bij de toepassing van sancties het accent te
leggen op de gevolgen voor de persoon van de delinquent, kwam de verhouding
tussen daad en sanctie, de proportionele schuldvergelding, op de achtergrond te
staan. De op opvoeding gerichte terbeschikkingstellingsmaatregel vormt daarvan
een illustratie. De tendens tot individualisering kreeg op 18 maart 1920 een ver-
volg. Op die datum werd bij de tweede kamer een voorstel tot 'invoering van den
kinderrechter en van de ondertoezichtstelling van minderjarigen' ingediend. Vol-
gens de memorie van toelichting was het sanctiestel van 1901-1905 'een stelsel
van uitersten':

'De reehter zal of van het nemen van eeoigen maatregel, de opvoeding betreffende, moeten afzien Of
onrniddellijk zoo diep ingrijpen, dat de band tusschen het kind en zijn natuurlijken, door de wet als
zoodaoig erkenden, opvoeder vrijwel wordt verbroken. Dit laatste geschiedt Coo.) door de ter beschik-
kingstelling van de Regeering, waarbij weliswaar de ouderlijke macht theoretisch in haar geheel blijft,
maar de taak der opvoeding nietternin aan de ouders wordt ontnornen'."

Minister Heemskerk legt in de memorie van toelichting uit dat een dergelijk
'stelsel van uitersten' in de praktijk 'niet steeds bevredigend' werkt. Het komt
zijns inziens herhaaldelijk voor, 'dat de verwaarloozing van het kind of zijn
misdadige zin niet ZOO emstig is, dat terbeschikkingstelling noodzakelijk is,
terwijl het toch evenmin wenschelijk is de opvoeding van het kind te laten zoals
ze is,.Sl Daarom wordt voorgesteld een 'middenweg' te creeren, namelijk 'de
mogelijkheid, dat met handhaving overigens van het beginsel dat de taak: der
opvoeding allereerst berust bij de ouders, het kind - en min of meer ook het
gezin, waartoe het behoort - door de overheid onder een verstandig toezicht
wordt gesteld'. 82 Daartoe moet, in navolging van de overige 'beschaafde Ian-
den' , 'een op de wet steunende, goed georganiseerde ondertoezichtstelling,
(worden ingevoerd) waaraan kan worden onderworpen elk kind, dat, uit welke
oorzaak ook, zoodanig opgroeit, dat het met zedelijken of lichamelijken onder-
gang wordt bedreigd'. 83 Met de zinsnede 'uit welke oorzaak ook' werd aange-
geven dat de maatregel van 'ondertoezichtstelling' kan worden opgelegd zonder
dat er sprake hoeft te zijn van een door de betrokkene gepleegd strafbaar feit.

80 H.d.S.O. 1919-1920,409,2, p. 1.
81 H.d.S.O. 1919-1920,409,2, p. 2.
82 H.d.S.O. 1919-1920,409,2, p. 7.
8l H.d.S.O. 1919-1920,409,3, p. 7.

262



Hoewel deze maatregel wordt gepresenteerd als een tussenweg tussen jeugd- TBR
en de 'teruggave aan ouders of voogd' wordt met de ondertoezichtstelling een
veel verdergaande inbreuk gemaakt op de neo-klassieke beginselen dan met de uit
1905 daterende terbeschikkingstelling, waarvoor uitdrukkelijk de eis gold van een
telastegelegd en bewezen verklaard strafbaar feit. Verwacht zou worden dat met
name vanuit confessionele zijde bezwaar zou zijn aangetekend op deze flagrante
inbreuk op het primaat van de schuldvergelding. Ret tegendeel is het geval. Ret
wetsvoorstel werd in de kamer positief ontvangen en haalde reeds op 5 juli 1921
het staatsblad. Op 1 november van het volgende jaar trad de nieuwe regeling in
werking. Ongetwijfeld heeft de omstandigheid dat de OTS niet in het wetboek
van strafrecht maar in het burgerlijk wetboek werd opgenomen bijgedragen aan
de soepele invoering van deze maatregel. Met de keuze voor een civielrechtelijke
regeling werd benadrukt dat de QTS niet door strafrechtelijke beginselen werd
genormeerd. Daarmee werd tegemoet gekomen aan de in de kamer bestaande
vrees voor een sluipende uitholling van wat toen het 'primaat der vergelding' in
het strafrecht werd genoemd. De civielreehtelijke inkleding van strafreehtelijke
maatregelen was niet nieuw. Minister Regout had een aanta! jaren eerder gepro-
beerd de controverse rondom de invoering van de volwassenen-TBR te doorbre-
ken door deze sanctie een civielrechtelijke basis te geven (zie par. 6.4.3.). De
opvolger van Regout op het departement van justitie, minister Ort, kon zich
eehter niet met deze 'oplossing' verenigen, omdat de verwijzing naar de burger-
lijke reehter voor de oplegging van de TBR, nadat de strafrechter een psychiatri-
sche tekortkoming bij een delinquent heeft vastgesteld, zijns inziens nodeloos
ingewikkeld is, 'en in zijn opzet te veel rekening houdt met eischen van bloot
theoretische waarde'. Bij de OTS bestond het bezwaar van een behandeling door
twee rechterlijke instanties niet omdat het wetsvoorstel tevens de introductie van
een kinderrechter omvatte die zowel strafreehtelijke als civielreehtelijke compe-
tentie zou moeten krijgen. Nu de kinderreehter in strafzak:en tevens bevoegd was
tot het nemen van civiele maatregelen kon de officier van justitie in een straf-
zaak, in het belang van het kind, een civielrechtelijke OTS vorderen." De OTS
kon sleehts in combinatie met een straf of met de maatregel jeugd-TBR worden
toegepast. Uitgangspunt bleef dat de reehter, indien er geen beletselen bestonden
voor een veroordeling, een jeugdsanctie (straf of maatregel) op moest leggen. Ret
primaat van de vergelding bleef daarmee gehandhaafd. Ben OTS opgelegd in een
strafzaak kreeg daardoor het karakter van een bijkomende maatregel.

.. Het voorgestelde art. 373 BW bepaalt namelijk:
'Indien een kind, uit welke oorzaak ook, zoodanig opgroeit, dat het met zedelijken of ligchamelij-
ken ondergang bedreigd wordt, kan dat kind hetzij op verzoek van hem die de ouderlijke magt
uitoefent, van een zijner bleed- of aanverwanten tot den vierden graad ingesloten, of van den
voogdijraad, hetzij op vordering van het openbaar ministerie, door den kinderrechter voor een
bepaalden tijd onder toezigt worden gesteld'. H.d.S.G. 1919-1920,409,2, p. I.
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6.6 De Herziening van het sanctiestelsel door minister Donner

Op de laatste dag van bet jaar 1927 worden drie samenhangende wetsontwerpen,
die een ingrijpende herziening van het sanctiestelsel tot doel hebben, bij de
tweede kamer ingediend. De door minister Donner opgestelde ontwerpen hande-
len achtereenvolgens over de voorwaardelijke veroordeeling en de voorwaar-
delijke invrijheidsstelling; over de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf; en
over de bewaring van beroeps- en gewoontemisdadigers.
Met dit ambitieuze initiatief reageert de minister op het Verslag betreffende de
herziening van het sanctiestelsel opgesteld door het Centraal College voor de
Reclassering. De verschillende ministeriele plannen zullen hieronder, voor zover
relevant voor de ontwikkeling van de tweesporigheid, in de volgorde waarin zij in
de Bijlage bij de Handelingen der Staten-Generaal zijn opgenomen, worden
behandeld. Veruit de meeste aandacht zaI daarbij uitgaan naar de
Bewaringsmaatregel.

6.6.1 De voorwaardelijke veroordeling en de voorwaardelijke invrijheidsstelling

De mogelijkheden tot voorwaardelijke veroordeling worden in het wetsontwerp
belangrijk uitgebreid. De beperkingen bij de voorwaardelijke oplegging van
geldboetes worden opgeheven en er wordt een mogelijkheid geschapen om een
onvoorwaardelijke en een voorwaardelijke veroordeling te combineren. Deze uit-
breidingen van de toepassingsmogelijkheden zijn, zo wordt in de memorie van
toelichting gesteld, een uitvloeisel van een herwaardering van het instituut van de
voorwaardelijke veroordeling. In 1915 werd dit instituut vrijwel uitsluitend be-
schouwd als middel tot terugdringing van de korte vrijheidsstraf. Thans wordt er
een meer positieve strekking aan gegeven. Het is nu in de eerste plaats een
probaat middel 'om de reclasseering van den veroordeelde te bevorderen'. 85

Vanuit dat perspectief is er niet langer de noodzaak om de voorwaardelijke
veroordeling te beperken tot korte vrijheidstraffen maar kan dit instituut ook
worden aangewend bij wat langere gevangenisstraffen tot max. 1 jaar en bij
geldboeten. Van belang is voorts het gegeven dat de in de praktijk ontwikkelde
bijzondere voorwaarde inhoudende dat de veroordeelde zich ter verpleging zaI
laten opnemen in een in het vonnis aangewezen inrichting, een wettelijke basis
krijgt. Dit was nodig omdat de Hoge Raad in een arrest van 15 maart 1926 86

had bepaald dat onder bijzondere voorwaarden moet worden verstaan 'voorschrif-
ten betreffende zijn handel en wandel te huis en in de samenleving, zijn wijze van
leven'. Volgens de Minister moet in verband met deze uitspraak worden betwij-

ss H.d.S.O. 1927-1928,257, Dr. 7, p. 3.
M HR 15 maart 1926, Nl 1926,422.

264



feld of de verpleging als bijzondere voorwaarde wei toelaatbaar is. 'Ten einde de
oirbaarheid van dezer voorwaarde C ... ) boven allen twijfel te stelJen, is thans
voorgesteld om artikel 14c, tweede lid, Strafw. met een voorschrift in dien zin
aan te vulJen'. 87 In een nieuw in te voeren art. 15a Sr wordt aan de administra-
tie de bevoegdheid gegeven aan de voorwaardelijke invrijheidsstelling bijzondere
voorwaarden te verbinden. In het tweede lid van dat artikel wordt net als bij de
voorwaardelijke veroordeling de verpleging uitdrukkelijk als een bijzondere voor-
waarde genoemd. Door het stell en van bijzondere voorwaarden zou de voorwaar-
delijke invrijheidsstelling de overgang tussen gevangenisstraf en de vrijheid
kunnen vergemakkelijken. Ben geleidelijke overgang tussen onvrijheid en vrijheid
zou de kansen op een succesvolle reclassering kunnen vergroten.

6.6.2 De tenuitvoerlegging van de gevangenisstraJ

De strekking van dit ontwerp van wet is drieledig. In de eerste plaats wordt een
beperking aangebracht in de maximale duur van de afzonderlijke opsluiting van
tot gevangenisstraf veroordeelden. In de tweede plaats wordt de volstrekt unifor-
me wijze waarop de gevangenisstraf wordt tenuitvoergelegd doorbroken. Er
wordt een flinke bres geslagen in het celstelsel doordat de directies van gevange-
nissen de bevoegdheid krijgen daartoe geschikte gedetineerden bepaalde activitei-
ten (lichaamsoefeningen, onderwijsactiviteiten en arbeid) in gemeenschap te laten
verrichten. In de derde plaats strekt het voorstel tot de invoering van zogenaamde
jeugdgevangenissen voor gedetineerden tussen de 18 en 23 jaren. Het celstelsel is
voor deze categorie gedetineerden ten ene male ongeschikt. 'Aan de elementen
van voortdurend toezicht, leiding, opvoeding, verbetering, kan nu eenmaal in een
stelsel van afzonderlijke opsluiting slechts een bescheiden rol worden toebedeeld.
En juist aan die elementen hebben zoovelen onder de groep jongelieden nog
behoefte." De gevangenisstraf moet meer op de specifieke behoeften van de
jeugdige worden toegesneden. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijze ook een humani-
sering van de strafexecutie te betekenen. Het beginsel van proportionele vergel-
ding behoudt ook ten aanzien van jeugdigen het absolute primaat. Verlichting van
de zwaarte van het regiem in de gevangenis zal, zo stelt de minister, worden
gecompenseerd door een verlenging van de duur ervan:

'AIlicht zal, indien de rechter de plaatsing in een jeugdgevangenis beveelt, de gevangenisstraf in
lengte winnen, wat zij aan leedgehalte inboet. Aan den rechter is het immers te zorgen, dat de
vereischte evenredigheid tusschen straf en delict in het oog worde gehouden'."

07 H.d.S.G. 1927-1928,257,3, p. 4.
as H.d.S.G. 1927-1928,257,5, p. 8.
89 H.d.S.G. 1927-1928,257,5, p. 9.
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6.6.3 De bewaring van beroeps- en gewoontemisdadigers

Voorgesteld worden o.a. de volgende nieuwe bepalingen:

Art. 43bis Wetboek van Strafreeht
Bij veroordeeling tot eene gevangenisstraf van drie jaren of meer van een persoon, die ingevolge
vroegere veroordeelingen, teruninste drie, tot gevangenisstraffen van teruninste zes maanden, reeds te
zamen vier jaren gevangenisstrafheeft ondergaan.
of bij veroordeeling tot eene gevangenisstref van twee jaren of meer van een persoon, die ingevolge
vroegere veroordeelingen, als voormeld, reeds te zamen zes jaren gevangenisstraf heeft ondergaan.
of bij veroordeeling tot eene gevangenisstraf van een jaar of meer van een persoon, die ingevolge
vroegere veroordeelingen, als voormeld, reeds te zamen acht jaren gevangenisstraf heeft ondergaan,
kan de rechter, indien het belang der openbare orde dit bepaaldelijk vordert, bovendien bevelen, dat
de veroordeelde na het ondergaan der hem opgelegde gevangenisstraf in bewaring zal worden
gehouden. In dit geval is ten aanzien dier gevangenisstraf eene voorwaardelijke invrijheidsstelling
uitgesloten.

Art. 43ter Wetboek van Strafreeht
De bewaring wordt bevolen voor een door den rechter te bepalen tennijn van tenminste vijf en ten
hoogste tien jaren.
Bepalingen tot regeling van de wijze van verpleging in de bewaringsgestichten en omtrent het
voorwaardelijk of onvoorwaardelijk eindigen van de bewaring worden, naar beginselen bij de wet te
stellen, vastgesteld bij algemeenen maatregel van bestuur.

Art. 53 Beginselenwet Gevangeniswezen (wet van 14 April 1886 tot vaststelling der beginselen van
het gevangeniswezen)
De wijze van verpleging in de bewaringsgestichten wordt zooveel mogelijk geregeld op den voet der
wijze van verpleging in de Rijkswerkinrichtingen, met dien verstande, dat de behandeling enkel op
onschadelijkmaking en verbetering mag zijn gericht en dat de verpleegden van elkander mogen
worden afgezonderd, voor zoover dit door het doel hunner behandeling of door het belang der orde
wordt gevorderd.

Het wetsvoorstel ingediend door mmister Donner is een uitvloeisel van het
Verslag betreffende de herziening van het strafstelsel, uitgebracht door het
Centraal College voor de Reclasseering." De minister heeft het Centraal Colle-
ge niet in aIle opzichten gevolgd. Hij stelt hierover in de memorie van toelichting
bij het wetsvoorstel:

'Met dit verschil nochtans, dat bedoeld Verslag zich de bewaring denkt als een bijkomende straf, ter-
wijl zij in dit wetsontwerp is gedacht als een (bijkomende) maatregel, een maatregel, strekkende tot
beveiliging van de maatschappij'.91

Donner motiveert zijn keuze voor het predikaat maatregel aldus:

'De straf beoogt leed aan te doen, de maatregel ruet. Houdt men dit verschil in het oog, dan draagt de

90 H.d.S.G. 1927-1928,257,7, p. II.
H.d.S.G. 1927-1928,257,7, p. II.9\
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bewaring, welke imrners enkel op onschadelijkmaking en verbetering mag zijn gericht, ongetwijfeld
zuiver het karakter van een maatregel. Daarorn zou de ondergeteekende haar ook in het Wetboek van
Strafreeht als zoodanig willen aanduiden'."

De Jeugd-TBR en de TBR werden gerechtvaardigd met het argument dat bij een
ongecorrigeerde werking van het proportionele vergeldingbeginsel bepaalde
(verminderd toerekeningsvatbare) delinquenten wegens hun geringe 'schuld-
fahigkeit' minder straf zouden krijgen dan geestelijk volgroeide en gezonde
misdadigers. Hetgeen zowel voor henzelf als voor de maatschappij ongunstig zou
zijn. De maatregel corrigeerde in die gevallen als het ware het beginsel van
proportionele vergelding. Sterker nog: juist door de introductie van maatregelen
naast straffen kon het primaat van dat beginsel gehandhaafd blijven. Bij de
bewaring van beroeps- en gewoonte misdadigers is geen sprake van een vermin-
derde 'schuldfahigkeit', Het principe van deze maatregel is echter niet anders dan
bij de TBR. De op basis van schuldvergelding verdiende straf wordt aangevuld
met een maatregel ter bescherming van de maatschappij. De sanctie wordt
uitsluitend gelegitimeerd door de noodzaak om bepaalde individuen 'voor een
langdurigen termijn uit de maatschappij te elimineren"." Dat blijkt o.a. uit de
memorie van toelichting waarin minister Donner de door hem voorgestelde
maatregel verdedigt:

'Wat is nu de reehtsgrond voor dezen zeer ingrijpenden maatregel der bewaring? De reehter krijgt
niet zelden voor zich delinquenten, die reeds herhaaldelijk langdurige gevangenisstraffen hebben
ondergaan en daarop negatief reageerden, in dien zin, dat zij toch telkens en telkens weder tot
isdrijf zijn hervallen. Dergelijke delinquenten kunnen blijkens de door hen begane misdrijven en in

iverband met hun persoonlijkheid en levensomstandigheden een voortdurend en emstig gevaar voor de
eehtsorde opleveren. Het wordt hun hoe langer hoe moeilijker zichzelf te reclasseren, zoodat hun

thUld aan het misdrijf, waarvoor zij opnieuw terecht staan, betrekkelijk niet -grooter behoeft te zijn
an die van andere personen, die zich aan hetzelfde delict schuldig maakten. De gevangenisstraf,
elke in dergelijke gevallen kan worden opgelegd is dus beperkt en men heeft vrijwel de zekerheid,

aat verdere aanrandingen van anderer lijf, eerbaarheid of goed, niet uit zullen blijven. Tegenover
zulke delinquenten komt een maatregel, bestemd om hen voor langdurigen terrnijn uit de maatschappij
te elimineren alleszins noodig voor. Uit dien hoofde schijnt het gereehtvaardigd, dat men hen in
aansluiting aan de verdiende straf daarboven nog aan een andere behandeling onderwerpt, een behan-
deling, aan welke dan intusschen het straf element vreemd moet zijn, In die richting gaat het Engel-
sche voorbeeld, de Prevention of Crime Act 1908' ...

92 H.d.S.G. 1927-1928,257,7, p. 11.
, In de woorden van de minister:

'Evenals voor ontoerekeningsvatbaren en verrninderd toerekeningsvatbaren met het strafstelsel niet
kan worden volstaan, is bet in somrnige gevallen bij strafbare feiten, begaan door beroeps en
gewoontemisdadigers, de mogelijkheid van oplegging van de voor dat feit verdiende straf
onvoldoende te achten. In het belang van de maatschappelijke veiligheid bestaat dan daamevens
behoefte aan de mogelijkheid van toepassing van een maatregel, die dan uiteraard ook in het
belangderdaderszal kunnenwerken'. H.d.S.G. 1928-1929,68, 1, p. 20.

• H.d.S.G. 1927-1928,257,7, p. II.
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De bewaring is gereserveerd voor geestelijk gezonde eriminelen. In de memorie
van toeliehting wordt echter in terminologiseh opzieht aansluiting gezoeht bij de
'behandeling' van geesteszieken.P.
Ret volgende fragment waarin het regime in de bewaringsinstituten wordt be-
sehreven is daarvoor ilJustratief: 'Het regime aldaar is betrekkelijk mild en aan
de veroordeelden wordt binnen het gestieht veel vrijheid gelaten. De verpleging is
in gemeensehap, doeh iedere verpleegde heeft zijn eigen kamertje (eel), waann
hij zieh desverkiezende kan terugtrekken'. 96

Aile fraaie eufemismen ten spijt moet de bewaring worden gezien als een niet
door sehuldvergelding gelegitimeerde vrijheidsberoving in bet belang van de
maatsehappelijke beveiliging. Als zodanig vormt de bewaring het sJuitstuk van
een ontwikkeling waarin steeds grotere groepen misdadigers onder het bereik van
beveiligingsmaatregelen werden gebraeht. Minister Donner beseft dat de bewa-
ring een 'zeer ingrijpenden maatregel is'. Deze wordt echter gebilJijkt door
enerzijds het grote maatsehappelijk belang'? van het instituut van de bewaring en
anderzijds de 'stringente voorwaarden' waarmee de oplegging van de maatregel is
omkleed. Over deze stringente voorwaarden waarmee de oplegging van de
bewaringsmaatregel is omgeven sebrijft de bewindsman:

'In overeenstemming met het Verslag van het Centraal College (voor de Reclasseering, schr.), worden
bij het nieuw voorgestelde artikel 43bis Sr de navolgende objectieve criteria voorgesteld, welke
getoetst zijn aan het bij het Departement van Justitie berustende materiaal omtrent de personen, die
voor een voorwaardelijke invrijheidsstelling in behandeling zijn geweest:
I. beslissend vonnis: gevangenisstraf van drie jaren of meer, voorafgaande gevangenisstraffen

(tenmiste drie): te zamen niet rninder dan vier jaren;
2. beslissend vonnis: gevangenisstraf van twee jaren of meer, voorafgaande gevangenisstraffen

(tenminste drie): te zamen niet minder dan zes jaren;
3. beslissend vonnis: gevangenisstrafvan eenjaar of meer, voorafgaandegevangenisstraffen (tenmin-

ste drie): te zamen niet rninder dan acht jaren.

Gevangenisstraffen van rninder dan zes maanden tellen bij deze berekening niet mede. Er is dus heel
wat noodig alvorens een veroordeelde, wat zijn straffen betreft, voor bewaring in aanrnerking
komi'."

., Uit het nieuw toe te voegen art. 53 Beginselenwet Gevangeniswezen blijkt echter dat deze
behandeling anders dan bij de plaatsing in een krankzinnigengesticht of bij de TBR niet is gericht
op genezing maar ook 'onschadelijkmaking en verbetering':

96 H.d.S.G. 1927-1928,257,7, p. 11.
" Oat maatschappelijke belang omschrijft de minister zo:

'Natuurlijk is een dergelijke bewaring van emstige beroeps- en gewoonternisdadigers, van wie
redelijkerwijze mag worden verwacht, dat zij na ommekomst hunner gevangenisstraftoch zouden
recidiveren, van groot be1ang uit het oogpunt van openbare orde. Men gelieve hierbij te bed en-
ken, dat dergelijke professionele rnisdadigers behalve voor een deel van de ontdekte criminali-
teit, ongetwijfeld ook voor een belangrijk deel van de niet-ontdekte, en dan nog wei juist van de
niet ontdekte zware criminaliteit, aansprakelijk mogen worden gesteld'. H.d.S.G. 1927-1928,257,
7, p. II.

98 H.d.S.G. 1927-1928,257,7, p. 11.
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Daarnaast moet de bewaring 'in het belang van de openbare orde' zijn. Dat
betekent dat:

'de rechter zich steeds (zal) moeten afvragen, of het onderhavige feit, in verband met de vroegere
veroordeelingen beschouwd, en bezien in het licht van de persoonlijkheiden de levensomstandigheden
van den verdachte, zulk een langdurige vastzetting, als de bewaring, noodzakelijk maakt, d.w.z. of
het belang der openbare orde de bewaring bepaaldelijk vordert"."

Anders dan op basis van het verslag van de commissie van voorbereiding zou
worden verwacht, bleek tijdens de openbare behandeling in de tweede kamer een
brede steun voor het wetsontwerp te bestaan. Alle politieke stromingen in het
parlement vertegenwoordigd vinden in de bewaringsmaatregel weI iets van hun
gading. Ik geef enige voorbeelden.

De afgevaardigde mevr. Bakker-Nort juicht het ontwerp toe omdat zij daarin een
stap ziet naar de door haar voorgestane verdergaande individualisering van de
strafwetgeving. Van een breuk met het bestaande strafrecht is volgens haar geen
sprake:

'Deze ontwerpen van wet ( ... ) beoogen een practische oplossing van een bij uitstek practisch
vraagstuk (... ). Zij laten dus geheel in tact de beginselen omtrent aard en wezen van de straf van ons
thans geldend Wetboek van Strafreeht. Zij bouwen eenvoudig verder op de beginselen en de grond-
slagen van ons vigeerend strafrecht". 100

Van Sasse van Ysselt is ook zeer voor het voorstel geporteerd:

'Ten slotte wensch ik nog mijn instemming te betuigen met het voorstel van de Regeering om
beroepsmisdadigers, na de volbrenging van hun straf, in bewaring te kunnen stellen. er zijn nu
eenmaal elementen in onze maatschappij, die voor geen verbetering vatbaar zijn, hetzij omdat hun
karakter te zeer bedorven is, hetzij omdat het ten gevolge van rnaatschappelijke opvattingen hun niet
mogelijk is om aan den kost te komen anders dan door een misdrijf te plegen' .'0'

Ook Kleerekoper wenst de minister geluk met het door hem ingediende wetsvoor-
stet. Dat hij het als sociaal-democraat eens kan zijn met de plannen van een anti-
revolutionaire minister brengt hem tot de volgende uitspraak: 'Deze wetsont-
werpen van een anti-revolutionair Minister getuigen er van, dat zeer ver uiteen-
loopende levensbeschouwingen niet behoeven te bel etten op dit gebied tot dezelf-
de conclusies te komen. Het debat over de bewaring en over de vraag of deze
moet zijn een straf of een maatregel heeft dat ten duidelijkste geillustreerd' .102

99 H.d.S.G. 1927-1928,257,7, p. 11.
100 H.d.S.G. 1928-1929, HandelingenTweede Kamer, p. 2151.
101 H.d.S.G. 1928-1929, Handelingen Tweede Kamer, p. 2156.
102 H.d.S.G. 1928-1929, HandelingenTweedeKamer, p. 2157.
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De discussie over het predikaat waaronder de bewaring in het wetboek moest
worden opgenomen heeft Kleerekoper 'met een glimlach gadegeslagen'. Hij vat
de discussie nogmaals samen:

'Het Centraal College had de bewaring voorgesteld als een straf; De R.K. professor en Hooge
raadsheer Taverne had in een afzonderlijke nota aangedrongen op een maatregel. De Minister van
justitie, een anti-revolutionair, koos den maatregel. ( ... ) Toen schreef de heer van Wijnbergen (... ) in
De Tijd: natuurlijk heeft Minister Donner den maatregel gekozen en niet de straf; hoe konden wij hem
volgen met ooze opvattingen over schuld en straf en het verband tusschen beide, wanneer het
andersom was geweest? En toen kwam iemand, aan wiens deskundigheid op dit gebied niet valt te
twijfelen en dien wij geen van allen in gebreke zouden willen stellen wat betreft de kracht van zijn
geloofsbeginsel; prof. Pompe (... ) verklaren : niet rnaatregel, maar straf moet het zijn. Wie deze ont-
wikkeling der dingen gadeslaat, zegt met een glirnlach: ten slotte hebben al die heeren zich op de
Bewaring vereenigd, en op die hoofdzaak kornt het aan; de formule schijnt zeer geschikt om elkander
te bekogelen, maar in de praktijk weet men elkander, omdat de noodzakelijkheid het gebiedt, wei te
vinden' .'03

Het enthousiasme van K1eerekoper voor de bewaring is echter getemperd: 'Als sociaal-democraat kan
ik natuurlijk geen juichtoon aanheffen bij een gelegenheid als deze. In de eerste plaats niet, omdat
voor ons vooropstaat, bij de behandeling van een onderwerp als dit, dat de verhoudingen van ooze
samenleving voor een groot aantal misdadigers noodlottig zijn' .'04
'Het is niet toevallig, dat het grootste aantal van de misdadigers voortkomt uit wat men pleegt te
noemen de lagere klassen der bevolking. Niemand zal zoo dwaas zijn om hierbij aan toeval te denken;
dat heeft zijn rnaatschappelijke oorzaken, die velerlei zijn. ( ... ) Zoo staan wij dus tegenover den rnis-
dadiger ook met een gevoel van groote verantwoordelijkheid in dezen zin, dat de maatschappij, die
hem grijpt en recht aan hem doet, harerzijds zich ook niet onschuldig kan voelen tegenover hem en
dat, als er twee tegenover elkaar staan: ooze maatschappij en de misdadiger, die zich aan haar
vergreep, er dan twee schuldigen tegenover elkaar staan, van wie de eene schuldige op den rechter-
stoel gaat zitten tegenover den andere' .'0>

Toch is de invoering van de bewaring volgens Kleerekoper noodzakelijk. De
gemeenschap moet zijns inziens worden beschermd tegen lieden die het op haar
hebben gemunt. Dat de individuele vrijheid daardoor in het gedrang kan komen
spreekt de sociaal-democratische woordvoerder niet zo aan. Persoonlijke vrijheid
is ondergeschikt aan het gemeenschapsbelang. Kleerekoper zegt het zo: 'De
persoonlijke vrijheid geldt niet verder dan de veiligheid van de gemeenschap
mogelijk maakt'. 106 Hij voegt claar nog enigszins cryptisch aan toe: 'Wie door
voortgezette misdaden zijn gevaarlijk.heid toont, ja, daar is niets anders aan te
doen'.
Zoals viel te verwachten is Kleerekoper weinig gelegen aan de kwestie of de
bewaring als maatregel of als straf moet worden ingevoerd. 'Wat nu betreft de
bewaring, ik heb straks al gezegd, de dogmatiek kan mij bij deze gelegenheid
bitter weinig schelen, of dit straf zal heeten of maatregel. Het zal altijd een zeer

103 H.d.S.G. 1928-1929, HandelingenTweedeKamer, p. 2157.
104 H.d.S.G. 1928-1929, HandelingenTweede Kamer, p. 2156.
10> H.d.S.G. 1928-1929, HandelingenTweede Kamer, p. 2157.
106 H.d.S.G. 1928-1929, HandelingenTweedeKamer, p. 216\.
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zware straf zijn, en, als er leed moet wezen, wees gerust, dat leed zal ruim-
schoots aanwezig zijn' .107 'Het verband tusschen schuld en straf, zooals de
geloovige Christen dat onverbrekelijk gelegd wil zien' laat de sociaal-democrati-
sche voorman koud. Lieden die daar weI aan hechten moeten zijns inziens
bedenken dat bij de recidivist sowieso een verband 'innerlijk en zielkundig'
bestaat tussen zijn misdaden uit het verleden en het feit dat bij in bewaring gaat.
Aileen wordt dat verband verkregen door die verscbillende handelingen in de
loop der jaren als tot een keten te verbinden, wat toch ook bij de tenlastelegging
van recidive altijd in het systeem van ooze strafwetgeving heeft gelegen' .IOS

Van Schaik verdedigt in de kamer het standpunt dat de bewaring als bijkomende
straf in het wetboek moet worden opgenomen. Zijn voornaamste argument is dat
zulks de zorgvuldigheid van de rechterlijke beslissing zou bevorderen:

'Wanneer de reehter de bewaring als straf oplegt, zal hij genoopt zijn rekening te houden met de
schuld van den veroordeelde, met al de factoren, die zijn misdrijven beinvloed hebben, en die zijn
schuld verzwaren of verlichten, maar ook met de resultaten van op hem aangewende reelasseringspo-
gingen. De verantwoordelijkheid van den reehter bij zijn beslissing zal bovendien veel grooter zijn,
indien hij emstig zal hebben te wikken en te wegen of en waarom en voor hoe lang hij het zeer zware
leed van bewaring zal uitspreken, dan wanneer hij eenvoudigweg aan het feit van een bezwarenden
recidivestaat min of meer automatisch de opberging van den misdadiger in een bewaringsinrichting zal
kunnen vastknoopen' .'09

De voormalige Minister van Justitie van Heemskerk behoort tot de weinigen in de
Kamer die zich uitspreken tegen de bewaring. De voormalige bewindsman zet
nogmaals zijn, uit de tijd waarin bij de psychopatenwetten verdedigde reeds
bekende, standpunt omtrent het primaat van het beginsel van proportionele
vergelding uiteen. Hoewel Heemskerk destijds de TBR verdedigde als een
maatregel bedoeld ter aanvulling van de uit het oogpunt van schuldvergelding
verdiende straf, heeft bij thans moeite met een identieke verdediging van de
bewaringsmaatregel door minister Donner. Heemskerk:

'Nu stelt de Minister zich op het standpunt, dat deze recidivisten reeds al de straf hebben gekregen,
die zij verdiend hebben, en nu gaat men hem, omdat hij toch gevaarlijk is, in bewaring zetten.
Daartegen heb ik twee bedenkingen. De eerste is: gesteld, het is waar, die man heeft alle straffen ge-
kregen, die hij verdiend heeft, waarom laat men hem dan niet met rust? (... ) Ja, zal de Minister
zeggen, dat is een maatregel ter beveiliging van de maatschappij en gij behoeft er niet ongerust over
Ie zijn, dat dit discretionnair zal geschieden: ik verbind er aan de conditie, dat hij verschillende
misdrijven naar het gewone recht heeft gepleegd van ernstigen aard - het zijn niet politieke tegenstan-
ders, die men hier treft -, dat hij daarvoor reeds vele straffen heeft ondergaan; vandaar dat de rechter,
wanneer hij overtuigd is, dat hij een gevaarlijk persoon is, zal kunnen zeggen: het is noodig, dat hij
voor geruimen tijd bewaard blijft, tenzij mocht blijken gedurende die bewaringdat hij geheel veran-
derd is. lk vraag mij af, of het billijk is, dar iemand, die al de straffen heeft gehad, die hij heeft
verdiend, nag in bewaring wordr gezet, al hebben deze gevallen betrekking op iemand, die een

101 H.d.S.G. 1928-1929, HandelingenTweede Kamer, p. 2160.
108 H.d.S.O. 1928-1929, Handelingen Tweede Kamer, p. 2160.
109 H.d.S.O. 1928-1929,HandelingenTweedeKamer, p. 2182.
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gewoon delict gepleegd heeft. Daaruit kan later een beginselgevolgtrekking gemaaki worden, dat het
ook op andere personen toegepast kan worden, zelfs op menschen, die geen enkel misdrijf hebben
gepleegd en dus geen straf hebben verdiend, die daarin gelijkstaan met gewezen misdadigers, als
dezen reeds aile verdiende straf hebben ondergaan, dat zij met her Overheidsgezag quitte zijn' ."0

I-
, De rede van Heemskerk heeft iets van een apologie. De voormalige bewindsman

beseft, te laat, dat de introductie van een systematisch van de straf afgegrensde
categorie van beveiligingsmaatregelen niet, zoals hij aanvankelijk verwachte, een
garantie betekent voor het primaat van het beginsel van proportionele schuldver-
gelding, maar juist van dat beginsel in de strafrechtspraktijk bitter weinig over,;-=.---

laat. Mijns inziens illustreert het debat over de bewaring dat de confessionelen
door' eenzijdig het schuldbeginsel en het beginsel van proportionele vergelding te
benadrukken de rechtsbeschermende functie van de neo-klassieke strafrechtstheo-
rie hebben uitgehold. Indien zij bijvoorbeeld meer oog hadden gehad voor de
waarde van het legaliteitsbeginsel, dat ik in hoofdstuk 4 heb aangeduid als de
kroon op het werk van de verlichte strafrechtshervormers uit de 18de eeuw, dan
zou de bewaringsmaatregel nooit door het parlement zijn gekomen. In het wets-
voorstel wordt immers op ontoelaatbare wijze afstafi genomen vande koppeling
tussen een nauwkeurig omschreven strafbaar feit aan een daarop gestelde straf.

I Doordat reeds bij de behandeling van de psychopatenwetten het debat geheel
werd toegespitst op de proportionele schuldvergelding kon het neo-klassieke
strafstelsel van het wetboek uit 1886 eenvoudig worden ontmanteld. Het lot van
dat strafstelsel werd bezegeld op het moment dat naast de straf beveiligings-
maatregelen werden ingevoerd waarop de proportionele schuldvergelding niet van
toepassing werd verklaard. Vanaf dat moment stond de weg, zoals Heemskerk
terecht opmerkt, open voor steeds verdergaande beveiligingsmaatregelen. Zelfs
het begaan hebben van een strafbaar feit, toch wei de meest elementaire voor-
waarde voor sanctie-oplegging, kwam daarmee op de belling te staan.
Dat de rechtsbeschermende functie van het strafrecht geheel uit bet gezicbtsveld
van de debatterende parlementariers is verdwenen blijkt wei uit het antwoord van
minister Donner:

'Ieder strafstelsel behoort (... ) uit te gaan van de idee der vergelding. De straf is boete voor de schuld
ter zake van het begane feit. Uit dit beginsel vloeit rechtsstreeks voort, dat niet verder gestraft mag
worden, dan door de schuld wordt gerechtvaardigd. Voor zoover iedere mogelijkheid van schuld
afwezig is - en dit is het geval indien hij, die het stratbaar feit beging, door gebrekkige ontwikkeling
of ziekelijke storing van zijn geestvermogens ontoerekeningsvatbaar moet worden geacht - wordt dit
nagenoeg algemeen erkend. Uitvloeisel van die erkenning is artikel 37 van het Wetboek van Straf-
recht, hetwelk in het eerste lid de ontoerekeningsvatbaren niet strafbaar verklaart, in het tweede en
het, door de z.g. Psychopatbenwetten nieuw-toegevoegde derde lid, hun plaatsing in een krankzinni-
gengesticht en hun terbeschikkingstelling van de Regeering (opname in een Rijksasyl of in de verder
psychopathenzorg) mogelijk maakt. Krankzinnigen behooren niet in de gevangenis; men verplege hen
in eigen gestichten, waar geen straf maar een maatregel op hen wordt toegepast. In deze lijn ging de

110 H.d.S.O. 1928-1929, Handelingen Tweede Kamer, p. 2186.
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nieuwere tijd verder. Men zag in, dat naast personen, die volslagen ontoerekeningsvatbaar moeten
worden geacht, verrninderd toerekeningsvatbaren bestaan - de z.g. psychopathen in engeren zin -, die
voor hun rnisdaden wei verantwoordelijk zijn, doch in rnindere mate dan de normale mensch. Voor
hen handhaaft ons Strafwetboek, gelijk dat door de z.g. Psychopathenwetten werd aangevuld,
diensvolgens het stelsel van straf - artikel 37a nieuw, eerste lid, Wetboek van Strafrecht -; waar
echter met de straf in dergeJijke gevallen juist in verband met de geringe toerekeningsvatbaarheid van
de dsders, zoowel in het eigen belang van dezen als in het algemeen maatschappelijk belang, soms
niet zal kunnen worden volstaan, openen de genoemde wetten naast de gevangenisstraf de hechtenis of
de geldboete de mogelijkheid van opneming in de Rijksasyls voor psychopathen en in de verdere
psychopathen zorg. Een derde stap in dezelfde richting bedoelt thans het wetsontwerp betreffende de
bewaringsgestichten. vena voor ontoerekeningsvatbaren en verminderd toerekeningsvatbaren met
her stra stelsel niet kan worden volstaan, is in sommige gevallen bij strafbare feiten, begaan door
beroeps- en gewoontemisdadigers , de mogelijkheid van oplegging van de voor dat feit verdiende straf

~ onvoldoende te achten: In het belang van de maatschappelijke veiligheid bestaat dan daamevens
, \pehoejte aan de mogelijkheid van toepassing van een maatregel, die dan uiteraard ook in het eigenbe-
lang der daders zal kunnen werken' .'"

De Bewaring is, in de ogen van de minister, de kroon op een ontwikkeling van
stelsel van maatregelen die kunnen worden toegepast, in die gevallen waarin met
de op te leggen straf de maatschappelijke beveiliging onvoldoende kan worden
gegarandeerd. Dit is overigens exact de ontwikkeling die Modderman had voor-
speld toen in de kamer stemmen opgingen om ingeval van kran.kzinnigheid de
rechter de bevoegdheid te geven om plaatsing in een kran.kzinnigengesticht te
bevelen. Minister Modderman zei bij die gelegenheid:

'Bepaling dat de rechter, in geval van vrijspraak, opsluiting in een krankzinnigengesticht kan bevelen,
zou logisch daartoe moeten leiden dat hem ook de bevoegdheid verleend werd den dronkaard in een
verbeterhuis, den idioot in een idiotengesticht, den somnambule in een gasthuis te doen op-
nemen'.1l1

Minister Donner brengt naar aanleiding van bet debat nog wei een wijziging aan
in de redactie van het voorgestelde art. 43bis Sr. Het laatste lid van dit artikel
luidde in het oorspronkelijke wetsontwerp:

'kan de rechter, indien het belang der openbare orde dit bepaaldelijk vordert, bovendien bevelen, dat
de veroordeelde na het ondergaan der hem opgelegde gevangenisstraf in bewaring zal worden
gehouden'.

Donner stelt voor de cursief gedrukte zinssnede te vervangen door: 'indien dit ter
voorkoming van verdere misdrijven noodig en ook overigens onder de gegeven
omstandigheden gerechtvaardigd is te acbten'. Volgens de minister brengt deze
wijziging 'materieel geen veranderiog', maar de bedoeling van bet artikel wordt
er 'formeel heter mee omlijnd' .113

111 H.d.S.G. 1928-1929,68, 1, p. 20.
112 Smidt, 1881, deell, p. 348.
113 H.d.S.G. 1928-1929, HandelingenTweedeKamer, p. 2220.
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Op 7 mei 1929 wordt het wetsontwerp met 46 tegen 13 stemmen door de tweede
kamer aangenomen.!" Op 11 juni vergadert de commissie van rapporteurs uit
de eerste kamer over het ontwerp. Het verslag van deze commissie bevat twee
nieuwe argumenten tegen de bewaringsmaatregel. Het eerste bezwaar tegen de
bewaringsmaatregel is dat de exeeutie hiervan een zo weinig mogelijk punitief
karakter moet hebben. Daardoor is de vrees niet 'ongegrond, dat deze personen
(de bewaarden, schr.) bij ontslag uit de bewaring hun vroegeren straftijd vergeten
zijn en bij niet slagen in de maatschappij, aan den minder onaangenamen tijd der
bewaring meer zullen terugdenken dan aan de gevangenisstraf, met het gevolg,
dat zij opnieuw zullen vallen' .115 Ben tweede bezwaar tegen de bewaringsmaat-
regel is meer van staatkundige aard. De reehter krijgt met de mogelijkheid een
internering van 10 jaar op te leggen een zeer grote bevoegdheid. De commissie
ziet hierin een bezwaar 'weil de Reehterlijke Macht voor zulke beslissingen niet
ter verantwoording kan worden geroepen'. De commissie zou er daarom de
voorkeur aan hebben gegeven 'wanneer de bevoegdheid tot het geven van een
bevel tot in bewaring houden ware verleend aan de administratie in plaats van aan
de rechter'. De administratie kan immers in de persoon van de minister worden
verplicht rekening en verantwoording over een genomen beslissing af te leggen
voor de Volksvertegenwoordiging hetgeen bij een reehterlijke beslissing onmoge-
lijk is.
Ben lid van de commisie vindt dat de combinatie van straf en maatregel in strijd
is met de vergeldingsgedachte omdat 'zoowel het een (de straf) als het ander (de
maatregel) leed (is), den misdadiger aangedaan'. 116

Ook deze nieuwe bezwaren kunnen Donner niet overtuigen. Hij verwerpt ze
achtereenvolgens aldus:

1. 'Oat de bewaarden bij hun ontslag uit de bewaring hun straf min of meer vergeten zullen zijn en
daardoor eer dan bij de bestraffing opnieuw zullen vallen, behoeft C •.. ) niet te worden gevreesd. De
straf en maatregel tezarnen zullen in den regel zeer geruimen tijd duren. Het is niet aan te nemen,dat
deze langdurige vrijheidsberooving geen indruk op de betrokkenen zal maken. Men vergete niet, dat
beroepsrnisdadigers niets onaangenamer vinden dan door een langdurige elirninatie uit de maatschappij
in de uitoefening van hun werkzaamheden te worden gestoord. De ervaring, te dezen in het buitenland
opgedaan, vormt voor dit punt een sterke aanwijzing"."?

2. De beslissing over den maatregel van den reehter over te brengen naar de administratie C •.• ) schijnt
hem, waar het hier een maatregel betreft naar aanleiding van een gepleegd strafbaar feit in aansluiting
aan de opgelegde straf genomen, weinig aanbevelenswaardig. Men bedenke, dat de adrninistratie,
welke den misdadiger uit de vorige processen en de laatste bereehting nog niet kent, van rapporten
van eventueel vroegere voorwaardelijke invrijheidstellingen afgezien, zich opnieuw een voorstelling
van zijn persoonlijkheid en levensomstandigheden zou moeten vormen. Ook schijnt een opdracht aan

II' H.d.S.G. 1928-1929, HandelingenTweede Kamer, p. 2220.
115 H.d.S.G. 1928-1929, HandelingenEerste Kamer, p. 805.
116 H.d.S.G. 1928-1929, HandelingenEerste Kamer, p. 805.
117 H.d.S.G. 1928-1929, Handelingen Eerste Kamer, p. 818.
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de rechterlijke macht te dezen ook hierom aangewezen, dat aldus de grootst mogelijke waarborg
wordt geschapen voor een objectieve toepassing van deze voor de persoonlijke vrijheid zoo ingrijpen-
de beslissing' ."'

3. Dat de combinatie van straf en beveiligingsmaatregel in strijd zou zijn met de vergeldingsgedachte,
kan de ondergeteekende niet toegeven. Ook in de gevallen, dat de maatregel voor den betrokkene leed
mee brengt, blijft loch dit principieele onderscheid, dat hier niet als bij de straf leed wordt beoogd en
maatgevend gemaaki. Het leed, voor den bewaarde aa/I den maatregel eventueel verbonden, is dus
veeleer dan met straf te vergelijken met de nadeelen, welke voor individueele personen uit bepaalde
overheidsmaatregelen kunnen voortvloeien. Men denke bijv. aan de ingrijpende voorzieningen, op
grond van (de) Besmettelijke-Ziekienwet, Staatsblad 1928, no. 265, mogelijk' ."9

Op 21 juni 1929 wordt het wetsontwerp 'zonder hoofdelijke stemming' door de
eerste kamer aangenomen.P"

6.7 Conclusie

In de eerste decennia van de twintigste eeuw werd het determinisme als uitgangs-
punt voor de schuldvergelding belangrijk gerelativeerd door het groeiende inzicht
dat veel voorheen als geestelijk gezond aangemerkte criminelen psychiatrisch
benoembare afwijkingen vertoonden. Vanwege deze afwijkingen viel deze
categorie delinquenten maar in beperkte mate een verwijt te maken van hun
misdadig handelen. De bijgevolg relatief (d.w.z. in vergelijking tot de schuld van
volJedig toerekeningsvatbare daders) geringe schuld bij deze delinquenten leidde
bij een ongecorrigeerde toepassing van het beginsel van proportionele vergelding
tot een betrekkelijk (alweer in vergelijking met volledig toerekeningsvatbare
delinquenten) milde bestraffmg. Dit plaatste de wetgever voor een dilemma.
Enerzijds leidde de toegenomen kennis van de psychiatrie tot een relativering van
het determinisme en het begrip 'zedelijke schuld' zodat ingevolge het beginsel
van proportionele vergelding ten aanzien van steeds grotere contingenten mis-
dadigers steeds mildere straffen werden uitgesproken. Anderzijds leidde de
toegenomen kennis van de psychiatrie tot het inzicht dat bepaalde pathologische
verschijnselen het waarschijnlijk maken dat de drager ervan opnieuw een emstige
misdaad zal begaan. Uit het oogpunt van bescherming van de maatschappij
zouden dergelijke individuen langer moeten worden behandeld dan uit het oog-
punt van proportionele vergelding (zeker indien rekening wordt gehouden met
hun geringe 'schuldfahigkeit') te rechtvaardigen valt.
Bij deze stand van zaken zou eigenlijk moeten worden geconcludeerd dat het
beginsel van proportionele vergelding niet langer gehandhaafd kan blijven als de
unieke maatstaf voor de straftoemeting. Deze gevolgtrekking was onaanvaardbaar

118 H.d.S.O. 1928-1929, HandelingenEerste Kamer, p. 818.
,,9 H.d.S.O. 1928-1929, Handelingen Eerste Kamer, p. 818.
120 H.d.S.O. 1928-1929, Handelingen Eerste Kamer, p. 921.
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voor de confessionele partijen die de schuldvergelding als een onaantastbaar
dogma beschouwden. Het beginsel van proportionele vergelding moest daarom,
tegen elke prijs, behouden blijven. Hierin is men geslaagd door naast de straf de
maatregel te introduceren. Waar de op basis van schuldvergelding gelegitimeerde
strafduur uit het oogpunt van maatschappelijke bescherming tekort schiet wordt
deze aangevuld met een maatregel (de TBR). Deze maatregel zou met de straf
niets van doen hebben omdat er geen sprake is van beoogde leedtoevoeging. Het
leed van de maatregel is slechts een onbedoelde bijwerking van haar doel: be-
scherming van de maatschappij. Toen deze stap eenmaal was gemaakt stond niets
meer in de weg aan de invoering van de ultieme beveiligingsmaatregel 'bewaring
van beroeps- en gewoontemisdadigers'. Ook ten aanzien van deze groep delin-
quenten viel de vanuit het oogpunt van maatschappelijke beveiliging gewenste
voortgezette vrijheidsberoving na afloop van hun strafduur niet te verenigen met
het beginsel van proportionele schuldvergelding. Dit probleem werd net als bij de
TBR 'opgelost' door het suplus aan vrijheidsberoving tot veiligheidsmaatregel te
bestempelen.
De rol van de wetenschap bij de uitbouw van het tweesporenstelsel in de in dit
hoofdstuk besproken periode, is zijdelings aan de orde gekomen. Ik zal daarover
enkele aanvullende opmerkingen maken. Schrijvers als Pompe, Van Bemmelen,
Muller en Roling legden zich vooral toe op de inpassing van de nieuwe maatrege-
len in de dogmatiek van het strafrecht. Daartoe ontwikkelen zij heldere dogmati-
sche criteria waarmee zij de maatregel afgrenzen van de straf; verschaffen zij
duidelijkheid omtrent de wetssystematische consequenties van het dualisme; en
trekken zij scherpe wetshistorische verbanden tussen de nieuwe maatregelen en
oudere instituten!"; niet zelden daterend uit de tijd van de Germanen. Kortom:
hun werk is gericht op het verklaren van het dualisme. Dit streven naar duidelijk-
heid kan misschien verklaren waarom de bovengenoemde wetenschappers weinig
critisch stonden ten opzichte van de producten van de wetgever. Ik geef enkele
voorbeelden. In de geschriften van de geleerden wordt zelden gerept over de
politieke compomissen die aan de uitbouw van het dualisme in de jaren twintig
ten grondslag lagen. Integendeel: het tweesporenstelsel wordt gepresenteerd als
een wetenschappelijke doorbraak, die in navolging van Pompe steevast wordt
toegeschreven aan de Zwitser StoosSI22• (Een voorstelling van zaken die in de

121 Zie o.a. Van Bemmelen, NJB 1930, p. 310 e.v.
122 Ik citeer uit Pornpe's disseratie: 'De modemen wilden de straf grootendeels omvormen tot een

speciaal-preventieven maatregel, de klassieken stelden bij de straf op den voorgrond de generale
preventie en de vergelding. Buiten dien strijd om, ook zonder delict, bestonden er rnaatregelen
tegen gevaarlijke en hulpbehoevende individuen, zooals krinkzinnigen, verwaarloosde kinderen
enz. Van klassieke zijde (Stooss) nu kwam het voorstel om de speciale preventie na een delict,
voorzoover ze aan het geldende strafbegrip ontbrak, in zulke maatregelen afz.onderlijk te verwe-
zenlijken. Men kan dus als gegeven stellen, dat de beveiligingsrnaatregel de speciale preventie tot
doel heeft, en dat hij ter aanvulIing van de straf, dUBna een strafbaar feit, wordt toegepast. Dit is
de grondslag voor de juridische constructie der beveiligingsmaatregelen. Deze maatregelen
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hedendaagse literatuur voortleeft in het leerboek van Hazewinkel-SuringaIRem-
melink.) Voorts worden produkten van gelegenheidswetgeving zonder een spoor
van twijfel ingepast in het dogmatisch stelsel. Zo leidt Roling uit het maatregelka-
rakter van de bewaringsmaatregel af dat deze sanctie niet in strijd is met het
legaliteitsbeginsel, want:

'De regel "Nulla poena sine praevia lege poenali" kan niet zonder meer op den maatregel worden
overgedragen. De rnaatregel wordt niet toegepast met het oog op de generate preventie, maar met het
oog op de speciale preventie. Feuerbachs argument voor den regel va It dus weg. De andere argurnen-
ten, die worden gebruikt, zijn hier niet toepasse/ijk:
Noch dat van Montesquieu: dit eischt een wet, niet een voorafgaande wet. Noch dat van de individu-
eele rechtszekerheid tegenover den wetgever. Wanneer de wet vaststelt, dat bepaalde omstandigheden
noodzakelijk maken, dat maatregelen tegen iemand worden genomen, behoeft de betreffende deze wet
niet te kennen, noch behoeft de wet te zijn gemaakt v66r de daden, waaruit die bepaalde ornstandighe-
den worden afgeleid, om ze te kunnen en mogen toepassen. (... ) Oat zou niet in strijd zijn met den
regel van ons art. I Sr. Oat feiten niet str<Vbaar zijn dan na strafbedreiging, zegt niets erover of naar
aanleiding van zoo'n feit een maatregel zal mogen worden opgelegd"!"

Tenslotte worden in wetgevingingstukken ad hoc gehanteerde argumenten overge-
nomen in de wetenschappelijke literatuur aIs betrof het onbetwistbare zekerheden.

Doordat de wetenschap geheel in beslag werd genomen door de inpassing van de
nieuwe maatregelen in het dogmatisch stelsel bestond weinig ruimte voor een
kritische reflectie op de aan die maatregelen ten grondslag liggende rechtspolitie-
ke overwegingen. Daartoe zou wei aanleiding hebben bestaan want deze overwe-
gingen waren aIlerminst onomstreden. Zo hebben we in hoofdstuk 5 gezien dat
stelling dat de klassieke vrijheidsrechten niet van toepassing zouden zijn op
maatregelen omdat met de maatregel niet wordt beoogd de veroordeelde leed toe
te voegen vanwege zijn schuld aan een delict, nota bene in het verband van de
I.K.V. op overtuigende wijze (o.a. door Nabokoff en Garcon) werd weerlegd.
Ik heb in par. 6.4. reeds aangestipt dat met name minister Heemskerk politiek
voordeel trok uit het door Pompe ontworpen stelsel waarin de maatregelen op
basis van een set dogmatische criteria werden afgegrensd van de straf. In feite
had Pompe slechts een opsomming gegeven van de verschilpunten tussen het neo-
klassieke en het modeme strafstelsel. Echter doordat Pompe het modeme straf-
steisel impliciet identificeert met de beveiligingsmaatregelen wordt de indruk
gewekt van een afgewogen 'dogmatische' onderscheiding.

rDit werd door Heemskerk handig gebruikt om het rechtspolitiek compromis
waarop het dualisme berustte te camoufleren. Het onderscheid tussen straf en
maatregel werd op deze manier tot een puur wetenschappelijke aangelegenheid

'- bestempeld, nog voordat de politiek zich daarover had uitgesproken. Daardoor

vormen juridisch een zelfstandig instituut naast straffen'. Pompe, 1921, p. 33.
123 B.V.A. Roling, De wetgeving tegen de zoogenaamde beroeps- ell gewoontemisdadigers , 's-

Gravenhage 1933, p. 99.
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kon de politieke impasse die de invoering van de TBR 25 jaar lang had geblok-
keerd uiteindelijk worden doorbroken. Oat er aan deze strategie ook nadelen
kleven werd duidelijk in het debat rondom de invoering van de bewaringsmaatre-
gel. In dat debat werd de vraag naar de legitimiteit van de bewaringsmaatregel
grotendeels onbesproken gelaten. Aan een discussie hieromtrent bestond geen
behoefte omdat veiligheidsmaatregelen, waartoe de bewaringsmaatregel onmis-
kenbaar behoorde, als sanctiecategorie reeds volledig waren geaccepteerd, en
bovendien een vaste plaats hadden in de strafrechtelijke dogmatiek. AIleen de
ex-minister Heemskerk geeft er bij die gelegeheid blijk van door het (mede door
hemzelt) gesponnen web van dogmatische argumentaties te kunnen heenkijken.
Hij formuleert de kemvraag waarop het parlement een antwoord had moeten
geven: '(is) het billijk (.), dat iemand, die at de straffen heeft gehad, die hij heeft
verdiend, nog in bewaring wordt gezet'. Aan dat oordeel is men niet toegekomen
omdat de overige kamerleden geheel waren gefixeerd op de mede door henzelf
(met de hulp van de wetenschap) ontwikkelde dogmatiek. De reaktie van mevr.
Bakker-Nort op het wetsvoorstel waarin de bewaringsmaatregel is opgenomen
vormt daarvan een goede illustratie. Mevr Bakker-Nort stemt in met de invoering
van de bewaringsmaatregel omdat de daartoe strekkende wetsontwerpen 'de
beginselen omtrent aard en wezen van de straf van ons thans geldend Wetboek
van Strafrecht geheel in tact laten. Zij bouwen eenvoudig verder op de beginselen
en de grondslagen van ons vigeerend strafrecht'. In een dergelijke benadering van
nieuw in te voeren strafrechtelijke sancties wordt voorbij gegaan aan de rechtspo-
litieke keuze die daaraan ten grondslag ligt. Het beroep op de dogmatiek verhult
als het ware de porte van de te nemen beslissing.
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Hoofdstuk 7

1930-1960: Tweesporigbeid in perioden
van crisis, oorlog en wederopbouw

7.1 lnJeiding
In hoofdstuk 6 heb ik beschreven hoe in de jaren tien en twintig een heftige
ideologische strijd woedde tussen aanhangers van de modeme richting die het
bestaande strafstelsel ingrijpend wilden vernieuwen, en confessionelen die met
een beroep op de christelijke inzichten omtrent de vergelding alles bij het oude
wilden laten. In de in dit hoofdstuk te beschrijven periode is van de ideologische
bevlogenheid uit de voorafgaande decennia weinig meer te bespeuren. De onge-
kende economische crisis van de jaren dertig, de bezetting en nadien de moeiza-
me wederopbouw van het land, eisten aIle aandacht van de wetgever. Ben ideolo-
gisch dispuut over het strafbegrip was onder deze omstandigheden zo ongeveer
het laatste waaraan men behoefte had. Dit betekent niet dat uit de jaren dertig,
veertig en vijftig geen interessante ontwikkelingen omtrent de tweesporigheid van
het strafrechtelijk sanctiestelsel te vermelden zijn. Het tegendeel is waar. 'Bij
emstigemoeilijkheden zijn krachtige maatregelen noodig', zo stelde J. Wijnveld,
de voorzitter van de vereniging voor strafrechtspraak, in 1934. Hij heeft letterlijk
zijn zin gekregen: in geen enkele periode werden zoveel (strafrechtelijke) maatre-
gelen ingevoerd als in dit tijdvak. Daamaast doet een andere, in zijn consequen-
ties veel ingrijpender, vorm van tweesporigheid zijn intrede, namelijk tussen
strafrechtelijke- en pseudo-tuchtrechtelijke sancties. Ik zal daar op deze plaats
kort iets over zeggen. De omvangrijke (sociaal-economische) ordeningswetgeving
waarmee de wetgever reageerde op de gevolgen van de crisis, vroeg om een
nieuwe benadering van het sanctievraagstuk. Vergrijpen tegen de ordeningswetge-
ving zijn in de eerste plaats strafwaardig omdat ze afbreuk doen aan het algemeen
belang en niet omdat ze in zichzelf ethisch verwerpelijk zouden zijn. Begrippen
als schuld, schuldvergelding, verwijt en boete vervagen tegen deze achtergrond.
In de plaats daarvan komen bedrijfsmatige criteria. De handhaving van ordenings-
voorschriften diende in de eerste plaats efficient te geschieden. Bij een dergelijke
benadering passen begrippen als: deskundigheid, voorlichting, uniformiteit,
coordinatie en beleid. In deze visie worden de (neo-)klassieke rechtsbeginselen in
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toenemende mate als artefacten beschouwd. Vandaar dat naar wegen werd
gezocht om aan de werking van deze beginselen te ontkomen. De inkleding van
strafrechtelijke sancties in een tuchtrechtelijk kader leek daartoe de aangewezen
weg. Deze aanpak heeft uiteindelijk geresulteerd in wetgevingsprodukten waarin
ook buiten het terrein van het (sociaal-economiscbe) ordeningsstrafrecht vrij-
heidsstraffen met een duur van tien jaar werden ingevoerd onder het etiket van
'tucbtrecbtelijke maatregel' .
Ik zal deze ontwikkelingen zoveel mogelijk in cbronologiscbe volgorde bescbrij-
yen, waarbij acbtereenvolgens aan de orde komen: de crisis, de bezetting, en de
peri ode van wederopbouw. Zoals reeds aangestipt, is veel van de te bespreken
wetgeving economisch van aard. De in dit deelterrein van de strafrechtspleging
ontwikkelde sancties zouden echter later in de jaren zestig, zeventig en tachtig
voor een groot deel hun weg vinden naar het commune strafrecht.

7.2 Crisis

Als gevolg van de economische crisis in de jaren dertig moesten veel agrarische
bedrijven de verliesgevende produktie staken. Hierdoor kwam de voedselvoorzie-
ning in gevaar. De overheid heeft getracht een dreigende hongersnood te voorko-
men door enerzijds financiele steun te verlenen aan land- en tuinbouwbedrijven
en anderzijds de voedselproduktie te herstructureren. De wettelijke basis daarvoor
werd gelegd in de Landbouwcrisiswet van 5 mei 19331, die de minister van
Landbouw en Visscberij de bevoegdheid gaf 'tot het nemen van bijzondere maat-
regelen ter ordening van het Iandbouwbedrijf in de ruimste zin van het woord,
akker- en tuinbouw inbegrepen'. De nakoming van de in dit kader uitgevaardigde
verordeningen werd langs twee wegen afgedwongen. In de eerste plaats via het
strafrecht. De Landbouwcrisiswet bevatte straffen die konden worden opgelegd
bij overtreding van enig bij, of krachtens, deze wet gegeven voorschriften.? In

Wet van 5 mei 1933 'tot verleening van bevoegdheden tot het nemen van bijzondere maatregelen
in het be1ang van den 1andbouw', Stb. 261.
De negende pargraaf van de landbouwcrisiswet heeft als opschrift: 'sanctie's en stratbepalingen'.
Die 'sanctie' bestaat in de in art. 28 aan de Minister van Landbouw gegeven bevoegdheid 'bij
overtreding van door hem krachtens deze wet gegeven voorschriften en bij vaststelling van
bedrieglijke handelingen dengene, die zich IUUlr het oordeel des Ministers daaraan schuldig rnaakt,
geheel of gedeeltelijk voor bepaa1den of onbepaalden tijd van steun uit te sluiten'. Naast deze ad-
ministratieve sanctie kende de landbouwcrisiswet een aantal door de strafrechter op te leggen
straffen zeals: een hechtenisstraf van ten hoogste een jaaar, een geldboete van ten hoogste tien-
duizend gulden en verbeurdverklaring van voorwerpen 'den veroordeelde toebehoorende waar-
mede of ten aanzien waarvan de overtreding is gepleegd'. Al snel bleken deze sancties onvoldoen-
de om de agrarische sector te temmen. Op 22 mei 1934 werd bij de tweede kamer een voorstel
ingediend om de sancties aan te scherpen. Bij wijzigingswet van 27 juli 1934 ging het parlement
accoord met een betrekkelijk geringe aanscherping van de strafrechtelijke sancties, een jaar hech-
tenis werd een jaar gevangenisstraf.
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de tweede plaats via een stelsel van tuchtrecht. Op basis van art. 11 van de
landbouwcrisiswet kon de minister de toekenning van financiele overheidssteun
namelijk verbinden aan de voorwaarde dat de gesubsidieerde moest zijn aangeslo-
ten bij een van de zogenoemde crisisorganisaties. Art. 3 sub. 4 van het (eerste)
Crisis-Organisatie Besluit van 28 Juli 19333 bepaalde dat in de statuten van die
crisisorganisaties de c1ausule moest worden opgenomen 'dat over de leden
tuchtrecht kan worden uitgeoefend'. De wijze waarop dat zou dienen te geschie-
den werd in par. 4 van het Crisis-Organisatie Besluit dwingend gedicteerd. Ik
geef de hoofdlijnen daarvan weer: In art. 11 werd bepaald dat de minister een
'regeeringsgemachtigde' tot het uitoefenen van toezicht op de tuchtrechtspraak
van de privaatrechtelijke crisisorganisatie benoemt, in art. 12, dat het bestuur of
een door de minister goedgekeurd college 'tuchtrechter' zou zijn, in art. 13, dat
hoger beroep op een mede door de minister benoemde 'Raad van Discipline'
mogelijk zou zijn, in art. 14, dat het disciplinair onderzoek ambtshalve op
vordering van den regeeringsgemachtigde of op verzoek zou aanvangen, in art.
16, dat de 'vermoedelijke overtreder' in de gelegenheid moest worden gesteld te
worden gehoord, en in art. 17 dat de overtreder het onderzoek in geen enkel op-
zicht mocht bemoeilijken, de waarheid moest spreken en geen terzake dienende
feiten mocht verzwijgen op straffe van aanneming van zijn schuld. De (tuchtrech-
telijke) straffen waren een boete van tienduizend gulden of schrapping voor een
periode van maximaal 10 jaar als lid van de crisisorganisatie wat de facto uitslui-
ting van overheidssteun, en in de gegeven omstandigheden meestal ook sluiting
van het bedrijf, betekende.
Dit eerste Crisis-Organisatie Besluit hinkt op twee gedachten. Enerzijds wordt
van overheidswege dwingend een stelsel van tuchtrechtspraak voorgeschreven.
Anderzijds wordt voor de implementatie en uitvoering van dat stelsel een beroep
gedaan op de financieel van de overheid athankelijke, maar juridisch onafhanke-
lijke crisisorganisaties. Dat laatste woog voor veel crisisorganisaties zwaarder.
Zij manifesteerden zich vooral als belangenbehartigers van hun leden, zodat al
spoedig werd getwijfeld aan de effectiviteit van de door hen uitgeoefende tucht-
rechtspraak. Daarom nam de minister van Landbouw en Visscherij de tucht-
rechtspraak geheel in eigen hand. Op basis van het op 11 April 19344 ingrijpend
gewijzigde Crisis-Organisatie-Besluit werd van staatswege een stelsel van tucht-
rechtspraak ingevoerd. De tuchtrechtelijke college'S kregen de naam 'Commis-
sie's voor Tuchtrecht'. Hoger Beroep was mogelijk op de 'Centrale Commissie
voor de Crisis Tuchtrechtspraak'. Deze commissies werden in de literatuur
betiteld als 'eene nieuwe rechterlijke macht" naast de gewone rechterlijke orga-
nisatie. Dit stelsel is niet zonder kritiek gebleven.

Besluit van 28 juli 1933, Stb. 1933,410.
Besluit van 11 april 1934, Stb. 1934, 114.
Veegens in W. 12.810.
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Voor de goede orde dient te worden opgemerkt dat de kritiek zich niet richtte op
het verschijnsel van statelijke tuchtrechtspraak als zodanig. Dit was anno 1934
een geaccepteerd verschijnsel. Reeds in 1876 promoveerde M. de Pinto op een
dissertatie waarin het statelijke tuchtrecht in kaart werd gebracht. 6 Volgens De
Pinto heeft de staat de plicht om de rechtsorde in de maatschappij te handhaven.
Daartoe bezit de staat het recht om straf te bedreigen en op te leggen. De taak
om in aIle uithoeken van de maatschappij aIle rechtskrenkingen van hoe geringe
aard ook te weerstreven is voor de staat te veel omvattend. Daarom is voor
bepaalde bijzondere groepen van personen tuchtrecht ingesteld. Dit groepskarak-
ter is essentieel. De in het kader van het tuchtrecht op te leggen straffen dienen
ter handhaving van binnen een bepaalde groep persoQen met een bepaalde hoeda-
nigheid geldende normen en waarden. Indien die bepaalde hoedanigheid van
onbetwistbaar belang is voor de handhaving van de rechtsorde, heeft de overheid
stilzwijgend of uitdrukkelijk een bepaalde autoriteit binnen die groep bevoegdver-
klaard 'om binnen door hem gestelde regelen en grenzen te waken dat deze
bevoegdheid ongeschonden bewaard blijve'. Volgens De Pinto zijn er dertig
verschilpunten aanwijsbaar tussen de eigenlijke straf en de disciplinaire straf. Ik
noem er enkele":

De regel nullum delictum, nualla poena sine praevia lege poenali is niet van toepassing op de
disciplinaire straf.
De disciplinaire bestraffing krachtens een bepaalde hoedanigheid belet niet dat dezelfde handelin-
gen krachtens een andere nogmaals disciplinair gestraft lrunnen worden.
Er bestaat geen verplichting om de behandeling en uitspraak in het openbaar te doen plaats
vinden.
De bek:Jaagde heeft niet het recht zich te laten verdedigen.
Disciplinaire straffen hoeven niet te worden gemotiveerd.

Deze verschilpunten maken duidelijk waarom de minister van mening was dat een
effectieve handhaving van de in het kader van de landbouwcrisiswet gegeven
voorschriften langs tuchtrechtelijke weg zou dienen te geschieden. Juist het
tuchtrecht gaf de mogelijkheid repressief op te treden tegen degenen die zich niet
naar de nieuwe ordeningswetgeving wilden voegen. Deze harde aanpak werd
noodzakelijk geacht omdat de krachtens de landbouwcrisiswet gegeven verorde-
ningen niet aansloten bij het waardenpatroon van de normadressaten. Boeren en
tuinders waren er in ons land aan gewend dat zij zelfstandig konden beslissen
over hun bedrijfsvoering. Het is aannemelijk dat de schending van overheidregels

M. de Pinto, Bijdrage tot de leer der disciplinaire bestraffing van staatswege bedreigd, diss.
Leiden, 1876.
Voor een volledige opsomrning verwijs ik naar M.Le. Leijten, Tuchtrecht getoetst, een onderzoek
naar de betekenis van grondrechten voor de wettelijke regeling van tuchtrecht en van de tuchtpro-
cedure, diss. Tilburg 1991, p. 7. Dit proefschrift bevat een uitgebreid overzicht van voor het
tuchtrecht re1evante literatuur.
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die hen in die zelfstandigheid beknotten niet als een ethisch verwijtbaar handelen
zou worden gezien. Onder die omstandigheden moest de ordeningswetgeving weI
met harde hand worden afgedwongen.
Dit maakt meteen al duidelijk dat het crisistuchtrecht een oneigenlijk karakter
had. De kern van het tuchtrecht is dat het daarbij gaat om een stelsel dat gericht
is op de naleving van binnen een specifieke groep geldende normen en waarden.
De verordeningen uitgevaardigd krachtens de landbouwcrisiswet staan juist
diametraal tegenover het normen- en waardenpatroon van betrokken land- en
tuinbouwers. Daarnaast waren de critici van mening dat de landbouwsector als
zodanig (toen nog ettelijke tientallen procenten van de Nederlandse beroepsbevol-
king) niet als een 'bepaalde groep met een bepaalde hoedanigheid' kon worden
aangemerkt. Zo plaatste de vaste commissie van privaat- en strafrecht van de
tweede kamer" vraagtekens bij de gekozen regeling:

'Op deze wijze worden vrijwel aile handelingen van een zeer groot gedeelte onzer bevolking niet
meer berecht door de gewone rechterlijke macht, welker rechtspraak met aUerlei waarborgen is
omgeven, doch door een speciale rechterlijke macht, die aan de voorschriften van het W.v.Sr. en Sv.
niet is gebonden en die niet bij de Wet is ingesteld. Deze toch noemt aileen de mogelijkheid, dat zij
zal worden ingesteld; aile verdere regelingen worden aan de kroon overgelaten. Het wilde deze leden
voorkornen, dat het hier geen eigenlijke disciplinaire rechtspraak betreft, doch strafrechtspraak. En
deze behoort h.i. in haar vollen omvang tot de competentie van de Rechterlijke macht, anders ver-

liezen de waarborgen, welke de O.W. voor een goede rechtspraak geeft, hun waarde geheel en al,.9

Ook het kamerlid Goseling had zijn twijfels omtrent het 'tuchtrechtelijke' karak-
ter van de crisisrechtspraak. Zo vroeg hij zich af:

'Wat is nu eigenlijk het verschil tusschen strafrecht en tuchtrecht? De maatregelen op dit stuk worden
in dit ontwerp wei geconstrueerd als tuchtrnaatregelen, in wezen zijn zij straffen op niet-naleving van

algemeen-geldendebepalingen. Dit is bij het eigenlijke tuchtrechtjuist anders,.10

De Minister van landbouw en visscherij (Steenberghe) kon tegen de kritiek
slechts inbrengen dat de tuchtrechtspraak gezien de grote problemen in de land-
bouw 'absoluut noodig' was. Ben stelling die door een kamermeerderheid werd
gedeeld.
De crisistuchtrechtspraak bleef echter de gemoederen beheersen. Zo liet de
voorzitter van de Vereeniging voor Strafrechtspraak, J. Wijnveldt, zich op de
voorjaarsvergadering van zijn vereniging, op 11 mei 1934, uitermate kritisch uit
over deze tuchtrechtspraak:

Naar aanleiding van een wijziging van de landbouwcrisiswet in 1934 waarbij onder andere de
tuchtrechtspraak van een hechter wettelijk fundament werd voorzien.
H.d.S.O. 1933-1934,409. 5, p. 28.

10 H.d.S.O. 1933-1934, HandelingenTweedeKamer, p. 2274.
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'Bij ernstige moeilijkheden zijn krachtige maatregelen noodig. Hier bestaan ze door het onderwerpen
van een groot deel der bevolking aan arbitrage en tuchtrechtspraak, welke laatste in wezen strafrecht-
spraak is. ( ... ) De toepassing dezer bepalingen is opgedragen aan organen die niet tot de gewone
rechterlijke macht behooren, en die niet zooals deze laatste gebonden zijn aan de regelen van
Rechterlijke Organisatie, Rechtsvordering en Strafvordering, aan organen dus die veel vrijer staan en
ongetwijfeld minder waarborgen bieden voor de rechtszekerheid" .11

In 1936 werd de jaarvergadering van de Nederlandse Juristen Vereniging zelfs
geheel aan de crisistuchtrechtspraak gewijd.l" Op basis van een nauwgezette
analyse van het tuchtrecht vanaf het Gildewezen in de Middeleeuwen, komt pre-
adviseur B.V.A. ROling tot de volgende conclusie:

'het doet vreemd aan ons jongste tuchtrecht -het crisistuchtrecht- te zien gewrongen in het niet
passende nauwe keurslijf der contractuele gebondenheid. Men ontkornt niet san den indruk, dat deze
civielrechtelijke constructie is geschied, omdat men het niet aandurfde hier man en paard te noemen
en meende te moeten kiezen tusschen civiel- of strafrechtelijke constructie- en aan de eerste de voor-
keur heeft gegeven, omdat men door den civielrechtelijken vorm allerlei historisch gegroeiden
strafrechtelijken ballast kon overboord werpen, die men meende anders te moeten overnemen'vP

Volgens Roling streeft de overheid naar een efficient handhavingsmechanisme
voor haar economische ordeningswetgeving. Vanuit dit perspectief worden obsta-
kels, opgeworpen door (straf)rechtsbeginselen zoals het schuldbeginsel en het
legaliteitsbeginsel, als lastig ervaren. Deze 'ballast' kan overboord worden
geworpen, zo meende men, door het tuchtrecht als een zelfstandig altematief
naast het strafrecht te plaatsen. Zo bezien is de parallel met de beveiligingsmaat-
regelen evident. De TBR en de Bewaring van Beroeps- en Gewoontemisdadigers
werden als maatregel ingevoerd om aan de toepassing van het beginsel van
proportionele schuldvergelding als voorwaarde voor strafoplegging te ontkomen.
Het crisistuchtrecht gaat een stap verder. De doorwerking van zo'n beetje aile
strafrechtelijke beginselen wordt ornzeild indien strafrechtspleging van het etiket
tuchtrechtspraak wordt voorzien, Ook de tweede pre-adviseur voor de NJV ver-
gadering van 1936, H.A.J. Gijsen, is van mening dat 'in naam. tuchtrechtspraak,
in feite voor een belangrijk deel gespecialiseerde strafrechtspraak wordt uitge-
oefend' . 14 Voor het sanctiepakket heeft dat vooralsnog geen al te ingrijpende
gevolgen, daarin zou echter gedurende de bezetting verandering komen.
Ondanks aile kritiek uit rechterlijke en academische kringen zou de crisistucht-
rechtspraak blijven functioneren tot 21 september 1941. Op die datum trad
namelijk het Besluit Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening in werking. Daarbij
werd een nieuw, en veel ingrijpender stelsel van tuchtrechtspraak ingevoerd.

\I Weekblad voor het Recht, 17 mei 1934, no 12749.
12 De vraagstelling luidde: 'Is het wenschelijk, dat verband wordt gelegd tusschen de verschillende

rnaatregelen naar aanleiding van een zelfde feit, te nemen door den strafrechter en andere bij of
krachtens de wet ingestelde organen? Zoo ja, op welke wijze ware dit verb and te regelen?'.

13 HandelingenNJV 1936, p. 35.
14 Handelingen NJV 1936, p. 34 (tweede prae-advies).
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7.3 Oorlog

Op deze plaats moeten enkele inleidende opmerkingen worden gemaakt over de
wetgevingsprodukten uit de periode 1940-1945, die in dit hoofdstuk aan de orde
komen. Op 14 mei 1940 week de Nederlandse regering uit naar Londen. De
leiding van de verscbillende ministeries kwam door het vertrek van de minister-
raad in handen van de secretarissen-generaal. Deze kwamen na 15 mei onder
Duits bestuur te staan. In de peri ode 1940-1945 kent ons land dus wetgeving van
tweeerlei oorsprong: de door de secretarissen-generaal uitgevaardigde besluiten
en de door de regering te London geconcipieerde wetgeving. In beide gevallen
handelt het niet om wetgeving in formele zin omdat het parlement voor de duur
van de bezetting was ontbonden. Daarom wordt ook niet gesproken over 'wetten'
maar over 'besluiten'. Deze nationale wetgeving moet worden onderscheiden van
de verordeningen die rechtsstreeks werden uitgevaardigd door het Duitse bezet-
tingsapparaat onder leiding van Reichskommissar Seys-Inquart en door het Duits
militair bestuur (o.l.v. generaal Christiansen). Dergelijke verordeningen kunnen
niet tot de Nederlandse wetgeving worden gerekend en blijven bier, hoezeer
misscbien ook van strafrechtelijke betekenis, onbesproken.

7.3.1 Economisch (tuchtjstrafrecht in de periode 1940-1945

Ret economisch (tucht)strafrecht uit de bezettingsperiode is te omvangrijk om
hier integraal te behandelen." Ik zal mij beperken tot enige voorbeelden van
(economisch) tuchtrechtelijke regelingen waarin feitelijk strafrecht is opgenomen.

I. Bijzonder Tuchtrecht voor de prijzen
De economische crisis van de jaren dertig werd door de Duitse bezetting van ons
land nog aanzienlijk verscherpt. Voedsel werd schaars en voor een groot gedeelte
van de bevolking onbetaalbaar. Men heeft getracht het gevaar van een hongers-
nood te keren door van overheidswege vaste maximumprijzen te dicteren. Hier-
mee was de 'Directeur-Generaal van de Prij zen , belast. Ret prijsbeheersings-
besluit-1941 stelde het opzettelijk of culpoos ontduiken van deze prijsvoorschrif-
ten strafbaar. De maximale straf was tien jaar gevangenisstraf en een geldboete
tot een onbeperkt bedrag. Volgens Van Dullemen, in zijn pre-advies aan de
jaarvergadering van de NN van 1947, zijn deze straffen 'zelden of nooit'
toegepast." Strafrechtelijke sancties waren overbodig omdat men over een effec-

" Voor een integraal overzicht verwijs ik naar het pre-advies dat A.A.L.F. van Dullemen schreef
voor de NIV-vergadering van 1947 en de dissertatie van A. Mulder, De handhaving der sociaal-
economische wetgeving ; 1949.

'6 Handelingen NIV 1947, p. 164.
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tiever handhavingsmechanisme beschikte. In het prijsbeheersingsbesluit was
namelijk ook voorzien in een stelsel van tuchtrecht. Volgens Van Dullemen heeft
dit 'tengevolge gehad, dat sindsdien -voorzover mij bekend- vrijwel deze geheele
materie aan den gewonen strafrechter practisch onttrokken is geworden en het
geheele Nederlandsche yolk op dit gebied aan tuchtrecht onderworpen is
geweest' .17 De in het prijsbeheersingsbesluit opgenomen tuchtrechtelijke straffen
waren:
1. sluiting van de zaak en stillegging der bedrijfsmiddelen voor bepaalde tijd of

voorgoed;
2. verbod om gedurende een bepaalden tijd een beroep uit te oefenen;
3. verrichten van hetgeen is nagelaten en tenietdoening van hetgeen is verricht;
4. verbeurdverklaring, ook van goederenvoorraden;
5. openbaarmaking van de tuchtbeschikking op kosten van de veroordeelde;
6. betaling van een aanvullend bedrag 'indien dit met het oog op de door de

overtreding verkregen meerdere winst doelmatig wordt geacht' . 18

II Het Organisatiebesluit Voedselvoorziening en het Besluit Tuchtrechtspraak
Voedselvoorziening. Het Organisatiebesluit Voedselvoorziening 194119 in wer-
king getreden 1 April 1941 stelde 'regelen omtrent den opbouw van een organisa-
tie voor de voedselvoorziening, zoomede omtrent de aan deze toe te kennen
bevoegdheden'{" In het kader hiervan werden de ook nu nog bekende bedrijfs-
schappen ingesteld als lichamen in de zin van art. 152 GW, en met verordenende
bevoegdheid in de zin van art. 153 GW. 21 In art. 20 was bepaald dat 'ter zake
van niet-nakoming van door de organisatie uitgevaardigde regelen door of namens
de organisatie tuchtrecht (kan) worden uitgeoefend'. Op basis van die bepaling
werd in de Staatscourant van 21 September 194222 een uitgebreide regeling van
die tuchtrechtspraak, onder de titel 'Besluit Tuchtrechtspraak Voedselvoorzie-
ning', gepubliceerd. Deze nieuw op te zetten tuchtrechtelijke colleges bogen zich
overigens niet alleen over handelingen in strijd met verordeningen van de be-
drijfsschappen maar o.a. ook over schending van 'een voorschrift, gesteld bij of
krachtens de Landbouwcrisiswet 1933'.23 Het sanctiepakket van het Besluit
Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening is indrukwekkend.

17 Handelingen NJV 1947, p. 165. In een noot voegt Van Dullemen daaraan toe: 'Een analogon
daarvan vindt men -mirabile dictu- in het Londensche tribunaalbesluit, waarbij iedere 18-jarige
Hollander achteraf onder "tucht"-recht is gesteld, met straffen, op te leggen mede door leeken-
rechters' .

18 In het latere Londense besluit E 135 werden de onder 1,2,5 en 6 genoemde sancties als bijkomen-
de straf aan de strafrechter toevertrouwd.

.. Voluit: 'Besluit van de Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij
betreffende den opbouw van een organisatie voor de voedselvoorziening '. Stb. 1941, no 70 I.

20 Art. 1 Organisatiebesluit Voedselvoorziening.
21 Zie art. 2 Organisatiebesluit Voedselvoorziening ,
22 Staatscourant21 September 1942, No. 183.
23 Zie art. 1(4) Besluit Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening.
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Ik citeer uit bet besluit:

Artikel2.
(I) De tuchtrechtelijke straffen zijn:

a. hoofdstraffen:
I) geldboete van ten hoogste vijftig duizend gulden;
2) inlevering tegen vergoeding van producten van het bedrijf van den veroordeelde of van het

bedrijf, waarin het strafbaar feit is begaan;
3) geheele of gedeeltelijke sluiting of still egging voor een tennijn van ten hoogste een jaar van het

bedrijf van den veroordeelde of van het bedrijf, waarin het strafbaar (!, schr.) feit is begaan,
onder aanbrenging van een kennisgeving der sluiting of stillegging op de bedrijfsgebouwen;

4) uitsluiting of vennindering van toewijzing van producten of grondstoffen voor een tennijn van ten
hoogste een jaar.

b. bijkomende straffen:
I) verbeurdverklaring van de voorwerpen, waarmede of met betrekking tot welke het feit is gepleegd

of welke door middel van het feit zijn verkregen, ongeacht of deze den veroordeelde toebehooren;
2) verbeurdverklaring van aile of bepaalde voorwerpen van gelijken of gelijksoortigen aard als de

onder I bedoelde, welke bij den veroordeelde of in het bedrijf, waarin het strafbaar feit is begaan
worden aangetroffen, ongeacht of deze voorwerpen den veroordeelde toebehooren.

3) openbaarmaking van de tuchtrechtelijke uitspraak op kosten van de overtreder.

(2) De tuchtrechtelijke maatregelen zijn:

I) geheele of gedeeltelijke intrekking, al dan niet voorwaardelijk, voor een tennijn van ten hoogste
een jaar van bevoegdheden, vergunningen of toeslagen, san den veroordeelde toegekend of
verleend krachtens voorschriften, als bedoeld in artikel I;

2) inlevering, al dan niet voorwaardelijk, voor een tennijn van ten hoogste een jaar van bescheiden,
aan den veroordeelde uitgereikt krachtens voorschriften, als bedoeld in artikel I;

3) storting van een waarborgsom van ten hoogste vijftig duizend gulden voor een termijn van ten
hoogste vijf jaar, welke waarborgsom geheel of gedeeltelijk kan worden verbeurdverklaard bij
niet-nakorning van eenig voorschrift, als bedoeld in artikel I

(3) De tuchtrechtelijke straffen en maatregelen kunnen zoowel afzonderlijk als gezamelijk worden
opgelegd.

In de oorlogsjaren placbten dit soort besluiten niet van een toelicbting te worden
voorzien." Deze omstandigheid maakt bet moeilijk inzicbt te verwerven in de
aan dit sanctiestelsel ten grondslag liggende motieven. Dat de sancties zoveel
mogelijk op efficientie zijn gericbt is evident. De diverse sancties maken een
adequaat, en vooral pragmatiscb, reageren op overtredingen mogelijk. Het is van
belang daarbij op te merken dat de meeste van die straffen en maatregelen vooral
zijn gericbt op bet voorkomen van nieuwe normscbendingen. Het is tegen die
acbtergrond van efficientie en pragmatiek des te opmerkelijker dat bet dogmati-
scbe strafrechtelijke onderscbeid tussen straf en maatregel in het (questieuze)
tucbtrecbt is geimporteerd. Uit bet debat in de jaren dertig naar aanleiding van de
landbouwcrisiswet was immers duidelijk geworden dat bet tucbtrecbt juist werd

24 De noodzaak daartoe onthrak eenvoudig omdat er geen parlement functioneerde.
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gehanteerd als altematief voor het strafrecht, waaraan teveel historisch gegroeide
obstakels voor een efficiente handhaving van de crisisregelingen zouden kleven.
Waarom deze 'ballast' dan overbrengen naar dat tuchtrecht? In ieder geval Diet
omdat daar, wetssystematisch bezien, voordelen aan zouden zijn verbonden. De
twee(drie)deling van sancties in het besluit blijft zonder enig gevolg. In de
voorwaarden voor straf- dan wei maatregeloplegging is Diet gedifferentieerd.
Voor beide categorieen is het noodzakelijk dat de tuchtrechter een 'strafbaar feit'
constateert. Is dat eenmaal gebeurd dan kan bij kiezen tussen ren of meer (al dan
Diet bijkomende) straffen, dan wei ren of meer maatregelen, dan wei een combi-
natie van straffen of maatregelen. Van Dullemen constateert droogjes dat het
onderscheid tussen straf, bijkomende straf en maatregel bierdoor wordt 'gedena-
tureerd.P Een verklaring voor het tweesporige sanctiestelsel van het Besluit
Tuchtrechtspaak Voedselvoorziening geeft bij echter niet, noch enige andere mij
bekende schrijver. Zelf kom ik Diet verder dan twee hypotheses:
1. Ret onderscheid tussen straf en maatregel was in de jaren veertig inmiddels zo

ingeburgerd geraakt dat men aan dit aanvankelijk op een (rechts- )politiek
compromis gebaseerde onderscheid 'wezenskenmerken' is gaan toekennen.
Straf en maatregel zouden in een dergelijke (essentialistische) visie naar hun
'wezen', dat wil dus zeggen inhoudelijk, van elkaar verscbillen, los van
eventuele consequenties die op het niveau van de wetgeving aan dat verscbil
worden verbonden.

2. Ret 'Besluit Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening' krijgt zo een scbijn van
legitimiteit. De tweedeling in straffen en maatregelen suggereert dat het
sanctiepakket van het besluit is ingebed in een dogmatische traditie. Ret
onderscheid tussen straf en maatregel heeft te maken, zo zou een justitiabele
uit 1941 zich kunnen herinneren, met een sterk levensbeschouwelijk ingekleur-
de discussie over het strafbegrip in de eerste decennia van deze eeuw. Hier-
door wordt geappelleerd aan noties van recht en rechtvaardigheid. Wellicht
meende men dat dit bezettingsbesluit bierdoor makkelijker werd aanvaard door
de bevolking.

De tuchtrechtspraak voedselvoorziening bleek zeer effectief te zijn. Dit is dan
ook de reden dat in het Londense 'Besluit Voorlopige Tuchtmaatregelen Voedsel-
voorziening' de hele regeling inclusief het sanctiestelsel werd overgenomen.
Daarbij werd het maatregelenarsenaal nog uitgebreid met de tuchtmaatregel
'onderbewindstelling van het bedrijf van den veroordeelde, waarin het feit is
gepleegd, met benoeming van een of meer bewindvoerders en met eene regeling
der gevolgen in de uitspraak"." Ret Besluit was 'voorioopig' omdat zo spoedig
mogelijk zou worden voorzien in een wettelijke regeling. Tegen die achtergrond

2j HandelingenNIV 1947,p. 174.
26 Besluit Voorlopige Tuchtmaatregelen Voedselvoorzieningvan 19 November 1945 (F.284), art. 2.
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begonnen in 1946 de werkzaamheden aan de Wet op de Economische Delicten
(zie par.' 7.4.).

7.3.2 Ret Tribunaalbesluit

Tot dusverre is het verschijnsel van pseudo-tuchtrecht slechts aan de orde geko-
men in het kader van de handhaving van (economische) ordeningswetgeving.
Hieronder zal blijken dat ook de na-oorlogse berechting van collaborateurs deels
in de vorm van tuchtrecht werd gegoten. Daarnaast werden de op deze personen
toe te passen sancties uitdrukkelijk gepresenteerd als 'maatregelen'.
De Nederlandse regering in ballingschap te Londen heeft zich vanaf 1941 bezon-
nen op de wijze waarop na de bevrijding (van de gebiedsdelen van het koninkrijk
in Europa) het beste kon worden afgerekend met personen die zich gedurende de
bezettingsjaren hadden schuldig gemaakt aan collaboratie met de Duitse bezetter.
Daarbij stond van aanvang af vast dat de overheid na de bevrijding vooral snel
diende te handelen omdat anders het gevaar bestond dat de bevolking het recht in
eigen hand zou nemen. Deze vrees voor een 'bijltjesdag' speelt een belangrijke
rol bij het zogenaamde tribunaalbesluit waarop ik later zal terugkomen.
Op 13 oktober 1942 waren de eerste ontwerp-besluiten voor de berechting van
politieke delinquenten gereed. Deze werden vervolgens door 'de commissie terug-
keer"? en de Buitengewone Raad van Advies bestudeerd en bijgesteld. (De
Buitengewone Raad van Adies was een college dat gedurende de periode van bal-
lingschap de taken van de Raad van State waarnam.) Op 22 december 1943
werden de besluiten door de koningin ondertekend, waarop zij onder de volgende
titels werden afgekondigd in het staatsblad:
1. het Besluit Buitengewoon Strafrecht, Stb. D61;
2. het Besluit op de Bijzondere Gerechtshoven, Stb. D62;
3. het Besluit Buitengewone Rechtspleging, Stb. D63;
4. het Bijzonder Gratie-adviesbesluit, Stb. D64.

In art. 3 van het Besluit Buitengewoon Strafrecht (voortaan: BBS) werd het
legaliteitsbeginsel 'voor de werking van het besluit' buiten toepassing gesteld."
Hierdoor werd het mogelijk de straffen op misdrijven tegen de staat met terug-

27 Er zijn dan vier ontwerp-besluiten:
a. het besluit bijzondere militaire gerechtshoven,
b. het besluit buitengewoon strafrecht,
c. het besluit buitengewone militaire rechtspleging en,
d. het bijzonder gratie-adviesbesluit.

2. Art. 3 BBS: 'Het bepaalde in artikel 1 van het wetboek van Strafrecht blijft voor de werking van
dit besluit buiten toepassing '.
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werkende kracht te verhogen en bepaalde gedragingen ex post stratbaar te
stellen." Dat laatste geschiedde in de artt. 26 en 27 van het BBS. Daarin werd
'het opzettelijk blootstellen van een ander aan opsporing, vervolging of vrij-
heidsberoving door de vijand' en 'het wederrechtelijk benadelen van een ander
met opzettelijke gebruilanaking van macht, gelegenheid of middel hem door den
vijand of door het feit der vijandelijke bezetting geboden' met terugwerkende
kracht strafbaar gesteld. Aanvankelijk was het de bedoeling ook het NSB-
lidmaatschap te criminaIiseren. Hiervan is echter op instigatie van de Buitenge-
wone Raad van Advies afgezien. Volgens dit college was het praktisch onuitvoer-
baar aile leden van deze nationaal-socialistische organisatie te berechten. Men
schatte hun aantal op meer dan 100.000. Het veil en van een afgewogen oordeel
over het individuele gedrag van zoveel personen zou veel tijd kosten en zou
daarom atbreuk doen aan de doelstelling om snel af te rekenen met landverrade-
lijke elementen. Daarom stelt het college een aIternatief voor. Leden en donateurs
van nationaal-socialistische organisaties zouden voor onbepaalde duur in een
werkkamp moeten worden opgesloten. Dit zou volgens het college dienen te
geschieden 'bij en als administratieve maatregel'. 30,31 Ben speciaal daartoe inge-
stelde commissie zou vervolgens de bevoegheid moeten krijgen 'een in het kamp
geplaatste daaruit te ontslaan, indien de commissie ervan overtuigd is, dat zijn
gezindheid en gedragingen geen gevaar meer zullen opleveren voor de Staat'. 32
Dit idee, dat feitelijk neerkomt op "eerst opsluiten en dan zien we wei verder",
heeft aan de basis gestaan van het zogenaamde tribunaalbesluit dat bij koninklijk

29 Zie hieromtrent: J. Hofman, De collaborateur, diss. Utrecht 1981, en voorts: W.M.E. Noach, De
bijzondere Rechtspleging ; diss. Utrecht 1948 en C.P. Ruter, Enkele aspecten van de strafrechtelij-
ke sanctie op oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid, diss. U.V.A. 1973.

'" Zie het advies van de bijzondere raad van advies, d.d. 5 Augustus 1943, p. I: 'Uit het ontwerp
zouden gelicht moeten worden de in artikel 26 bedoelden (ex post strafbaarstelling van het
lidmaatschap van de NSB voorzover deze NSB'ers) niet anders dan door geld, als leden of
donateurs nationaal-socialistische organisaties gesteund hebben. ( ... ) Hun getal is zeer groot. Het
zal practisch niet mogelijk zijn hen allen te berechten. Een schifting te maken met toepassing van
het opportuniteitsbeginsel zal practisch ook niet mogelijk zijn. Een Lichte straf voor al deze lieden
of velen van hen, is ook niet gewenscht. Daarorn wordt voorgesteld in een afzonderlijk Koninklijk
Besluit te bepalen, dat deze lieden, behoudens degenen, die v66r een bepaalde tijd, zeg 1 juni
1940, hun Iidrnaatschap of donateurschap hebben opgezegd (onafhankelijk van de vraag, of deze
opzegging al dan niet aanvaard is), zullen worden geplaatst in een (werk)kamp, voor onbepaalde
tijd. Dit zal dus geschieden bij en als administratieve maatregel.

JJ Volgens A.D. Belinfante, In plaats van bijltjesdag, De geschiedenis van de bijzondere rechtsple-
ging na de Tweede Wereldoorlog, 1978, moet dit advies van de Raad worden gezien als een uit-
werking van de gedachte dat voor landverraders na de bevrijding in Nederland geen plaats meer
is. Op 10 mei 1941 had Koningin Wilhelmina dit idee gelanceerd toen zij in een radio-rede sprak
over de 'Iandverraders, voor wie in een bevrijd Nederland geen plaats zou zijn'. Toen anno 1943
duidelijk werd dat deportatie van al deze mensen geen haalbare kaart zou zijn onstond het idee
een intemeringsmaatregel te scheppen naar analogie van de Bewaring van Beroeps en gewoonte
misdadigers, die eveneens het effect heeft de betrokkenen uit de maatschappij te verwijderen.

n Geciteerd in: A.D. Belinfante, 1978, p. 39 en 40.
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besluit van 17 september 1944 werd afgekondigd.P:" Volgens art. 1 van het
tribunaalbesluit kunnen de Nederlanders die gedurende de 'vijandelijke bezetting
van het rijk in Europa':

'hetzij op eenige wijze hulp of steun hebben verleend of getracht hebben te verleenen aan den
vijand of diens handlangers of medewerkers,
hetzij als leden, begunstigers of anderszins zich aangesloten hebben of aangesloten zijn gebleven
bij de Nationaal Socialistische Beweging der Nederlanden of eenige daaraan verwante of andere
nationaalsocialistische of fascistische organisatie of instelling, voor deze Beweging of een
zoodanige organisatie of instelling werkzaam zijn geweest, haar propaganda hebben bevorderd of
verspreid dan wei door woord of daad van instemming met het streven van die Beweging of een
zoodanige organisatie of instelling of in het algemeen van nationaal-socialistische of fascistische
gezindheid blijk hebben gegeven,
hetzij voordeel hebben getrokken of getracht hebben te trekken uit door of vanwege den Vijand of
diens handlangers genomen maatregelen of den door den oorlog of de vijandelijke bezetting
geschapen feitelijke toestand,
hetzij niet gevolg hebben gegeven aan door Ons of van Onzentwege in verband met de oorlogvoe-

ring uitgevaardigde wettelijke maatregelen' .35,36

... worden onderworpen aan de volgende maatregelen: internering (voor 10 jaar),
ontzetting van bepaalde rechten en verbeurdverldaring van het (gehele) vermogen.
De uitvoering van het tribunaalbesluit werd opgedragen aan zogenaamde
'tribunalen', die na de bevrijding in elk van de negentien arrondissementen
zouden moeten worden opgericht. Zo'n tribunaal bestond uit meerdere kamers die
elk waren samengesteld uit drie personen, een jurist-voorzitter en twee leden die
geen jurist hoeven te zijn. Aan een tribunaal was geen openbaar ministerie
verbonden. Verdachten werden ook niet gedagvaard, maar opgeroepen om te
verschijnen door de ambtelijk secretaris van het tribunaal, die ook bij de uit-
spraak aanwezig moest zijn (zie art. 47 TB). Hoger beroep was niet mogelijk.
Wei moest de uitspraak van een tribunaal worden gefiatteerd door een lid van de
Raad van State. Zonder zijn 'fiat executie' kon een vonnis van een tribunaal niet
tenuitvoer worden gelegd (art. 66). Ben tribunaal had nauwelijks straftoemetings-

" Deze afkondiging bevat de volgende korte motivering:
'Overwegende, dat de veiligheid van den Staat het dringend noodzakelijk maakz de mogelijkheid te
scheppen om Nederlanders en Nederlandsche onderdanen uit anderen hoofde, die zich gedurende
de vijandelijkheden in, of tijdens de vijandelijke bezetting van het Rijk in Europa hebben gedra-
gen in strijd met de belangen van het Nederlandsche volk of afbreuk hebben gedaan aan het verzet
tegen den vijand en diens handlangers, ten aanzien van hun persoon en hun vermogen san
bijzondere maatregelen te onderwerpen ... ' .

" Wegens 'dringende omstandigheden' was de bijzondere raad van advies niet gehoord over dit
besluit. zie: Stb. 1944, EIOI, p. J.

35 Sth. 1944, EIOl, p. 2.
ss Deze nogal ruim geformuleerde 'delictsomschrijving' werd enigszins ingeperkt door een aanvul-

lende voorwaarde voor stratbaarheid. Het tribunaal moest namelijk de overtuiging hebben
gekregen dat 'zij op grond van hun handelen of nalaten geacht moeten worden zich desbewust te
hebben gedragen in strijd met de belangen van het Nederlandsche volk of desbewust atbreuk te
hebben gedaan aan het verzet tegen den vijand en diens handlangers'.
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vrijheid. Het kon slechts beslissen over de vraag of de gedragingen van de
beklaagde emstig genoeg waren om een vrijheidsbeneming te rechtvaardigen. De
duur van die vrijheidsbeneming stond echter vast. Deze was in het tribunaalbe-
sluit bepaald op 10 jaar. Ten aanzien van de 'bijzondere maatregel' van verbeurd-
verklaring had het tribunaal wei enige straftoemetingsvrijheid." Tenslotte kon
het tribunaal ook zelfstandig bepaIen of en zo ja uit welke rechten een beschul-
digde zou worden ontzet. 38

De gefixeerde duur van de intemeringsmaatregel heeft in Londen verzet opgeroe-
pen. De minister van binnenlandse zaken Burger meende dat de tribunalen niet
aIleen een oordeel moeten geven over de vraag of de gedraging van de beschul-
digde intemering rechtvaardigt, maar ook over de vraag hoe lang die intemering
maximaaI zou moeten duren. Ben rechtvaardige, en dus individuele afbandeling
van elke ingebrachte beschuldiging zou dat meebrengen. De minister van justitie
(Van Angeren) vreesde echter dat de rechtspleging daardoor teveel aan de
noodzakelijke gestrengheid zou inboeten." Daarnaast zou een individuele sane-
tietoemeting afbreuk doen aan wat we in modem jargon de 'verwerkingscapaci-
teit' van de tribunaIen zouden noemen.

Het is niet op voorhand duidelijk of het tribunaalbesluit moet worden gerekend
tot het strafrecht. In ieder geval werd het besluit door de regering uitdrukkelijk
gepresenteerd aIs zijnde van niet-strafrechtelijk aard. In de toelichting op het
ontwerp-tribunaalbesluit werd gerept over 'het instellen van eene administratieve
tuchtrechtspraak' waaraan vervolgens werd toegevoegd dat 'de Nederlanders die
zich tijdens de bezetting op afkeurenswaardige wijze gedragen hebben aan
bijzondere maatregelen worden onderworpen'. Dat het tribunaalbesluit aIleen van
toepassing was op Nederlanders blijkt van belang want, zo wordt betoogd:
"Tuchtrecht immers geldt aItijd voor een bepaalde groep en richt zich tegen leden
van die groep, die de normen van die groep niet hebben nageleefd. Zo is er
tuchtrecht voor medici, voor advocaten, voor ambtenaren. Het tribunaalbesluit
richt zich aIs tuchtrecht tot de groep: Nederlanders. Wie als Nederlander zich
niet overeenkomstig de normen, die voor Nederlanders tijdens de bezetting
golden, gedragen heeft, vaIt onder tuchtrecht"." R. van Oppen laat in het Ne-
derlandsch luristenblad van 24 November 1945 weinig heel van deze redenering.

37 Zie: Stb. 1944, EIOI, p. 5, Artikel 6.2. luidende: 'Het Tribunaal bepaalt bij zijn uitspraak,
hoever de verbeurdverk.laring zich uitstrekt'.

3. Zie: Stb. 1944, EIOI, p. 3, Artik.el 4.1, luidende: 'De rechten, waarvan de schuldige bij wijze
van bijzondere rnaatregel kan worden ontzet, zijn de rechten genoemd in artikel 28, onder 1,2,3
en 4, van het Wetboek van Strafrecht, alsmede de uitoefening van bepaalde beroepen of groepen
van beroepen en het bekleeden van bepaalde functies of groepen van functies, waarvoor de
schuldige geacht moet worden de in het algemeen belang vereischte waardigheid of betrouwbaar-
heid te missen'.

39 A.D. Belinfante, 1978, p. 43.
.. A.D. Belinfante, 1978, p. 41.
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Zowel in het tuchtrecht aIs in het strafrecht gaat het, zijos inzieos, om een
samenstel van nonnen en sancties. Volgens Van Oppen is een belangrijk verschil
tussen beide rechtsgebiedeo daarin gelegen dat het strafrecht geldt voor de gehele
gemeenschap en het tuchtrecht voor een specifieke min of meer hechte groep
daaruit. Binnen deze groep heersen normen die zijn toegesneden op de bijzondere
activiteiten van de groepsleden. Het tuchtrecht regelt hun bijzondere plichten, het
strafrecht regelt eeo meer aIgemeen belang. Op die grond moet het tribunaal-
besluit volgens Van Oppen als strafrecht worden aangemerkt. 41 Daamaast is de
auteur van mening dat met name de interneriogsmaatregel aIs eeo straf 'in den
juridisch technischen rio van ons W.v.Sr'. moet worden aangemerkt:

'lntemeering is een vonn van vrijheidsbeperking, evenals gevangenis en hechtenis; wil men op grond
van T.B. art. 3 lid 2 al.I, waarbij den geinterneerde de verplichting wordt opgelegd werk te verrich-
ten ten behoeve van de gemeenschap, intemeering liever op un lijn stellen met plaatsing in eene
werkinrichting, mij ook goed, want ook deze sanctie is eene straf, zij het een bijkomende' .42

Van Bemmelen heeft minder woorden nodig om tot dezelfde conclusie als Van
Oppen te komen:

'Het leed dat, ingevolge de maatregelen welke dit besluit bedreigt, kan worden opgelegd aan hen die
zich hebben schuldig gemaakt aan een der feiten genoemd in artikel I is zoo zwaar (intemeering voor
den tijd van tien jaren, ontzetting van bepaalde rechten en verbeurdverklaring van het vennogen), dat
hier niet meer van tuchtmaatregelen, maar van echte straffen moet worden gesproken' .43

Tegen deze achtergrond moeteo we ons afvragen waarom de wetgever het
tribunaaIbesluit en de daarin opgenomen straffen van verkeerde etiketten heeft
voorzien. In de literatuur worden daartoe verschillende verklaringen aangevoerd,
die echter aIle hierop neerkomen dat door deze wetsconstructie bewust werd
getracht aan de normereode werking van de strafrechtelijke beginselen te ontko-
men:
1. In de voorstelling van de regering zou 'een zeer groot gedeelte van hen, die

ter zake van een landverradelijk misdrijf voor een bijzooder gerechtshof
moeten terechtstaan, zich teveos voor eeo tribunaaI hebbeo te verantwoor-
den"." Vandaar ook dat in artikel 2.1 van het tribunaaIbesluit een voorzie-
ning is getroffen voor het samenvallen van eeo vrijheidsstraf opgelegd door
eeo bijzooder gerechtshof en een intemeringsmaatregeJ. Er werd dus vanuit

" Van Oppen: 'het T.B. is imrners toepasselijk op aile Nederlanders en Nederlansche onderdanen
uit anderen hoofde en zij die den staat van Nederlander of Nederlansch onderdaan uit anderen
hoofde sedert 10 Mei 1940 hebben verloren, mits zij op 17 September 1944 den leeftijd van 18
jaren hebben bereikt'. (R. van Oppen, Het Tribunaalbesluit, NIB, 24 November 1945, 35, p.
330).

42 Van Oppen, 1945, p. 331.
43 I.M. van Bemmelen,.Het buitengewone straf- en tuchtrecht, TvS, deel LlV, p. 149.
.. Toelichting op het ontwerp-Tribunaalbesluit, op 15 september 1944 door de minister van justitie

aan de koningin aangeboden, aangehaald in: A.D. Belinfante, 1978, p. 49.
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gegaan dat er een dubbele bereehting zou plaats vinden: ten eerste voor
misdrijven uit het BBS door het bijzondere gereehtshof en ten tweede voor
onvaderlands gedrag door de tribunal en. Gezien de ruime strafbaarstellingen in
zowel het BBS als in art. 1 tribunaalbesluit was het daarbij niet ondenkbaar
dat deze gescheiden bereehting zou leiden tot een dubbele bestraffing voor een
en dezelfde gedraging, Ret vermeende administratief tuchtreehtelijk karakter
van de interneringsmaatregel zou in die gevallen kunnen worden ingeroepen
tegen het verwijt van dubbele bestraffing:"

2. Ret administratief tuchtreehtelijk karakter van de tribunaalrechtspraak werd
aangewend om de grondwetsbepaling, die eist dat reehters voor het leven
worden aangesteld, te omzeilen. Ook de bereehting door leken-rechters kon op
deze wijze worden gepresenteerd als een normaal (administratief) reehtelijk
verscbijnsel zodat een ingewikkelde discussie over lekenreehters in de straf-
reehtsspraak kon worden vermeden.

3. De verbeurdverklaring van het gehele vermogen is lijnreeht in strijd met
artikel 167 van de .toen geldende grondwet. Dat artikel luidde: 'Op geen
misdrijf mag als straf gesteld worden de algemeene verbeurdverklaring der
goederen, den schuldige toebehoorende' .46 Uit de Toelichting op het
ontwerp-tribunaalbesluit blijkt dat ook de toenmalige minister van justitie (Van
Angeren) zich heeft afgevraagd of het besluit op dit punt niet ongrondwettig
is. Ik citeer:

'De rnogelijk opkornende vraag, of aan het hier bepaalde niet in de weg staat het voorschrift van
artikel 167 grondwet - krachtens hetwelk op geen misdrijf als straf mag worden gesteld de
algemene verbeurdverklaring der goederen aan de schuldige toebehorende - dient stellig ontken-
nend beantwoord. By de toepassing van de onderhavige administratieve maatregel is nocb sprake
van een 'straf' terzake van een misdrijf noch (... J van een 'algemene' verbeurdverklaring der aan
de schuldige toebehorende goederen sprake' .47

Belinfante merkt bier over op: 'Aan deze redenering ontvalt de grond indien
men de tribunaalrechtspraak als strafreehtspraak ziet. Bovendien: als men de
onafhankelijke reehter al geen algemene verbeurdverklaring wil toevertrou-
wen, dan toch zeker ook niet aan de administratie'iv" Ret Iijkt erop dat het
gekunsteld gemotiveerd administratief-tuchtreehtelijk karakter van het tri-
bunaalbesluit wordt aangegrepen om een ongrondwettelijke constructie te
legitimeren. Van Oppen schertst dan ook niet wanneer bij aan het slot van zijn
NlB-artikel de mogelijkheid oppert dat de minister van justitie en anderen zich
hiermee hebben schuldig gemaakt aan een strafbaar feit:

., A.D. Belinfante, 1978, p. 49.

.. Van Hasselt, Nederlandse Staatsregelingen en Grondwetten, Alphen aan den Rijn (Samson), 1987
(17dedruk), p. 453.

47 Aangehaald in: A.D. Belinfante, 1978, p. 49.
4. A.D. Belinfante, 1978, p. 49.
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'Aan hen die het met de handhaving van de Ow, niet zoo emstig nemen, moge ik in herinnering
brengen, dat art. 355 Sr. met gevangenisstrafvan 3 jaren met of zonder ontzetting van het in art.
28 sub 3 verrnelde recht, bedreigt de hoofde van ministerieele departementen die hunnen medeon-
dertekening verleenen aan koninklijke besluiten of koninklijke beschikkingen, wetende dat daar-
door de grondwet of andere wetten (... ) worden geschonden' .49

Belinfante's overkoepelende oordeel over het tribunaalbesluit is, dat zal
niemand na het bovenstaande verbazen, vernietigend:

'Het tribunaalbesluit was een theoretische misser. De gedachte, dat Mer sprake was van admini-
stratieve maatregelen werd door niemand in Nederland geloofd. Zij ging veel te veel uit van de
collectieve vijandschap die geen individuele beoordeling openliet. Zodra de N .S.B.-ers evenwel
gearresteerd waren, bleken de verschillen in schuld en werkte de gedachte van een collectieve
maatregel van intemering van tien jaar niet meer'.

Samenvattend kunnen we stellen dat de wetgever in het tribunaalbesluit doelbe-
wust strafrecht heeft vermomd als tuchtrecht, en straffen tot maatregel heeft
bestempeld, om aan de toepassing van als lastig ervaren strafrechtelijke beginse-
len (die nota bene deels waren vervat in de grondwet) te ontkomen. Hierbij dient
worden aangetekend dat het nogal gemakkelijk is om bijna een halve eeuw
nadien, vanuit de studeerkamer, de wetgever van weleer te capittelen. Wij mogen
niet vergeten dat de wetgever destijds werd geconfronteerd met op zijn zachtst
gezegd buitengewone omstandigheden, die haar naar aIle waarschijnlijkheid niet
zo veel altematieven lieten.

7.4 Wederopbouw

Op 22 September 1947 werd een eerste ontwerp van wet houdende regelen voor
de opsporing, de vervolging en de berechting van economische delicten bij de
tweede kamer ingediend. In het ontwerp is gekozen voor een aanpak langs
strafrechtelijk weg van economische delicten. In de memorie van toelichting
wordt die keuze voor het strafrecht en tegen het tuchtrecht aldus gemotiveerd:

'Bestrijding langs strafrechtelijke weg van ongewenst gedrag kan op den duur aileen slagen, wanneer
het gros van de leden der gemeenschap dat gedrag als misdadig Ieert zien. Om dat doel te bereiken is
het van groot belang, dat de bestraffing van een dergelijk gedrag plaats vindt door dezelfde rechter,
die datgene bestraft wat men sinds lang gewoon is als misdaad te beschouwen. De opname toch van
nieuwe delicten in het geheel van wat als "misdaad" v~~r de grote meerderheid der burgers "taboe"
is, kost steeds moeite. Bij stratbaarstelling van wat te voren geoorloofd was, zullen aanvankelijk de
meeste overtreders en vele buitenstaanders het strafbare feit voelen als iets, waarop men tracht niet
betrapt te worden, maar dat men niet behoeft na te laten, mits men slechts niet ontdekt wordt of
althans er af komt met een straf, die niet al het voordeel wegneemt. Slechts moeizaam en geleidelijk
worden zulke delicten opgenomen onder die feiten, die als misdadig gelden en waaraan de ordelijke
burger, die zichzelf respecteert, meestal in het geheel niet denkt. Te moeizamer is dit verloop van
zaken natuurlijk, naarmate het nieuw strafbaar gestelde feit voor de dader groter voordelen afwerpt.

.. Van Oppen, 1945, p. 336.
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Dit proces nu words door de instelling van bijzondere rechters of quasi-rechters belemmerd en wei in
tweeerlei opzicht,
Vooreerst komt daardoor de gelijkstelling van het nieuwe delict met wat van ouds als misdadig geldt
niet tot uitdrukking en bovendien geeft de instelling van de speciale rechter voet aan de insinuatie -die
velen maar al te gaarne zullen aangrijpen-, dat de wetgever de speciale reehter heeft te hulp geroepen,
omdat hij zijn eigen regeling uit een oogpunt van gerechtigheid niet hoog aanslaat en daarom vreest,
dat de gewone rechter, in wiens rechtvaardigheid een algemeen en hecht vertrouwen bestaat, de
nieuwe delicten zachter straffen za1 dan hij, wetgever, wenst.
Te emstiger is dit laatste gevaar, indien de speciale rechters ook in hun ambtelijke positie niet de
waarborgen vertonen, waaraan men bij de gewone rechter gewend is. Dit bezwaar nu doet zich juist
hier in hoge mate voor. De tuchtrechters voor de prijzen zijn niet onafzetbaar, de tuchtrechters voor
de voedselvoorzieoing kunnen te allen tijde worden ontslagen. Bij een zo schrille tegenstelling tot de
positie van de gewone rechter kan zelfs het feit, dat geen enkele uiting van tekort aan onafhankelijk-
heid bekend is, san de eerstgenoemden niet hetzelfde onvoorwaardelijke vertrouwen verschaffen als
aan laatstgenoemde'. 50

Kortom het in de oorlogsjaren geschonden vertrouwen van de burger in reeht en
reehtspraak moet worden hersteld. Daarom moet de toepassing van de zware
(economische) sancties worden toevertrouwd aan een reehter wiens onafhanke-
lijkheid van de uitvoerende overheid buiten kijf staat. Daarom moet het afgelopen
zijn met de pseudo-tuchtrechtelijke constructies. Het strafreeht, met alle daaraan
inherente reehtswaarborgen wordt ook op het terrein van de 'bijzondere' (econo-
mische) wetgeving binnengehaald. Die reehtswaarborgen blijven eehter een moei-
lijk punt. In de memorie van toelichting wordt uiteengezet dat het bijzondere
karakter van de eeonomische wetgeving en bijgevolg van eeonomische delicten
enige afwijkingen op in het commune strafreeht gangbare reehtsbeginselen
reehtvaardigt. Economische delicten worden gekenmerkt door de volgende eigen-
schappen:

'zij zijn nog slechts sedert kort delict, zij treffen belangen, die te gecompliceerd zijn om door ieder
aanstonds te worden overzien en die soms voor uiteenlopende waardering, ook door de rechter,
vatbaar zijn, en ten slotte brengen zij grote voordelen voor de delinquent mede, die hun aantrekkings-
kracht niet alleen in een voorbijgaand affect, maar ook bij nuchtere afweging doen gelden' .51

Vooral dat laatste is van belang voor het sanctiepakket van de Wet Economische
Delicten. Strafreehtelijke repressie van eeonomische delicten kan slechts efficient
geschieden indien de grote criminele winsten worden geeompenseerd door 'een
snelle, afdoende, met de grootst bereikbare zekerheid volgende straf en tenietdoe-
Ding van behaald voordeel'. Want 'weegt de straf tegen dit voordeel niet op, dan
heeft zij haar doel gemist'. Daarom is een ingrijpende sanctie noodzakelijk waar-
mee deze voordeelsontneming kan worden gerealiseerd. In de memorie van
toelichting wordt met diverse argumenten verdedigd dat deze voordeelsontneming
bij wijze van maatregel in het sanctiepakket moet worden opgenomen.

'" H.d.S.G. 1947-1948,603,3, p. II.
" H.d.S.G. 1947-1948,603,3, p. 12.
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1. 'Intussen is het mogelijk, dat onmaatschappelijke gezindheid en behaald voor-
deel bij de delinquent niet reeht evenredig zijn. Het ontwerp heeft een aan
deze omstandigheid aangepaste beslissing nagestreefd door de mogelijkheid te
openen om vermogensstraf en ontneming van voordeel van elkaar te schei-
den' Y De 'onmaatschappelijk gezindheid' en behaalde winsten zijn met
name niet evenredig in die gevallen 'daar, waar volgens de wet niet gestraft
wordt, omdat het feit de dader niet of sleehts verminderd kan worden
toegerekend, maar desalniettemin voor het herstel en de bescherming van het
eeonomische leven weI aanleiding bestaat'. 53 In die gevallen kunnen de maat-
regelen uit art. 9 van de ontwerp WED worden toegepast zonder straf.

2. Naast de straf bestaat behoefte aan een op ontneming van financieel voordeel
gerichte sanctie omdat sommige reehterlijke colleges aarzelen, dit voordeel
geheel in de geldboete te verdisconteren. Uit de praktijkervaring opgedaan met
de voordeelsontneming in het 'Besluit bereehting eeonomische delicten (Stb.
E. 135) is gebleken dat 'sommige reehters zich gedrongen (voelden) slechts
het voordeel, dat nauwkeurig bewezen was en dat behaald was door het
begaan van het strafbare feit, waarvoor de delinquent werd veroordeeld, te
ontnemen. Dit houdt geen rekening met de zin voor werkelijkheid, eigen aan
de vele eeonomische delinquenten. Het komt voor, dat verclachten grif toege-
yen in de zwarte handel een bepaald, aanzienlijk bedrag verdi end te hebben.
Bij weer anderen wordt bij de constatering van een eeonomisch delict een
bedrag aan geld aangetroffen, dat met hun normale bronnen van inkomsten
onmogelijk in overeenstemming is te brengen. In dergelijke gevallen moet vlot
kunnen worden ingegrepen; de verdachten verwachten trouwens niet anders.
De tekst van het antwerp laat dan oak in deze aan de rechter de nodige
vrijheid' (bij het vaststellen van het illegaal verworven vermogem."

3. Sommige reehterlijke colleges aarzelen het wederreehtelijk genoten voordeel
geheel in de straf van geldboete te verdisconteren omdat zij vrezen dat de
voordeelsontneming fiscaliter niet in mindering op het belastbaar inkomen zal
mogen worden gebracht, zodat de veroordeelde na afrekening met de fiscus
aanzienlijk meer vermogen heeft moeten afdragen dan hij, door het delict
waarvoor hij is veroordeeld, heeft verworven. De reehter zou daardoor
kopschuw kunnen worden gemaakt om het voordeel strafreehtelijk te ontne-
men. Kennelijk is de minister nu van mening dat fiscaliter een vermogens-
afdracht vanwege een opgelegde maatregel eerder als een legitieme aftrekpost
wordt geaccepteerd dan dezelfde betaling vanwege een opgelegde boete. In het
voorlopig verslag van de vaste Commissie voor Privaat- en Strafreeht wordt
de voordeelsontnemingsmaatregel geheel verklaard uit deze problemen met de
fiscus:

52 H.d.S.G. 1947-1948,603,3, p. 12.
5' H.d.S.G. 1947-1948,603,3, p. 17 en 18.
54 H.d.S.G. 1947-1948,603,3, p. 17.
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'Het opleggen van de verplichting tot voldoening van een geldbedrag ter ontneming van het
geschatte voordeel, behaald door het begaan van eeonomische delicten, acht de cornmissie in
beginsel eveneens een juiste maatregel, waaraan om fiscale redenen behoefte bestaat naast de
geldboete' .55

Het sanctiepakket uit de WED omvat meer maatregelen dan de hierboven be-
handelde voordeelsontneming. Reeds bekende sancties uit het crisis- en oor-
logstuchtrecht krijgen als strafrechtelijke maatregel een plaats in de WED.
Art. 9 van het ontwerp noemt dan ook de volgende maatregelen:

a. onderbewindstelling of ondertoezichtstelling van de ondememing van de veroordeelde, waarin het
eeonomische delict is begaan, voor een tijd van ten hoogste zes jaren;

b. het opleggen van de verplichting tot storting van een waarborgsom, ingeval van misdrijf voor een
tijd van ten hoogste drie jaren, ingeval van overtreding voor een tijd van ten hoogste twee jaren;

c. het opleggen van de verplichting tot voldoening van een geldbedrag ter ontneming van het
geschatte voordeel behaald door het begaan van economische delicten;

d. het opleggen van de verplichting tot verrichting van hetgeen wederreehtelijk is nagelaten,
tenietdoening van hetgeen wederreehtelijk is verricht en verrichting van prestaties tot het goedrna-
ken van de gevolgen van een en ander, alles op kosten van de veroordeelde, voorzover de reehter
niet anders bepaald.

Deze maatregelen worden in 'normale gevallen nimmer afzonderlijk opgelegd'.
Slechts in het hierboven reeds besproken geval van een on- of verminderd
toerekeningsvatbare dader kunnen deze maatregelen los van enige straf worden
toegepast.
Ik zal de maatregelen van art. 9 WED hieronder in aparte deelparagrafen nader
bespreken.

7.4.1 Art. 9a Ontwerp- WED: De onderbewindstelling of ondertoerichtstelling
van de ondememing van de veroordeelde

Deze maatregel komt voort uit het 'Besluit Voorlopige Tuchtmaatregelen Voed-
selvoorziening"." Dit Londense besluit werd destijds niet van een toelichting
voorzien zodat de redenen om deze maatregel in te voeren onbekend zijn. De
memorie van toelichting bij de WED verschaft nauwelijks meer duidelijkheid:

'Indien in een bedrijf bij voortduring knoeierijen plaats vinden of dit bedrijf de voorschriften, welke
strekken tot opvoering van de productiviteit, verwaarloost, bestaat er aanleiding tot onderbewind-
stelling van dat bedrijf. Uiteraard kunnen zich nog andere situaties voordoen, welke deze maatregel
gewenst doen zijn. Art. II verschaft de rechter de mogelijkheid deze maatregel in de hem gewenst
voorkornende nuancering op te leggen. Deze kan dusdanig zijn dat het beter is niet meer te spreken

55 H.d.S.G. 1947-1948,603,4, p. 38.
$6 Besluit Voorlopige Tuchtmaatregelen Voedselvoorziening van 19 November 1945 (F.284) art. 2:

'Onderbewindstelling van het bedrijf van den veroordeelde, waarin het feit is gepleegd, met
benoeming van een of meer bewindvoerders en met eene regeling der gevolgen in de uitspraak '.
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van onderbewindstelling, maar van ondertoezichtstelling. De baten van de onderneming lrunnen aan
de veroordeelde blijven toevloeien; de lasten waaronder de kosten der bewindvoering, zullen dan
uiteraard voor zijn rekening komen' .57

Verderop in de memorie van toelichting is een aanwijzing te vinden voor het als
maatregel aanmerken van deze sanctie. Daar staat dat maatregelen en gedeeltelijk
ook bijkomende straffen 'de rechter de mogelijkheid moeten openen om de
nadelen op te heffen, welke een economisch delict voor de volkshuishouding
heeft opgeleverd, zomede om de gevaren te niet te doen, welke voor de econo-
mische orde van mogelijke herhaling zijn te duchten' .58 Onder bewind- of toe-
zichtstelling is in de eerste plaats bedoeld om 'de gevaren te niet te doen, welke
voor de economische orde van mogelijke herhaling zijn te duchten'. De sanctie is
er op gericht om 'gevaarlijke' ondememers voor een bepaalde tijd uit te schake-
len. Zo omschreven wordt ook meteen de parallel met de bewaring van beroeps-
en gewoontemisdadigers duidelijk, die immers gericht is op de eliminatie van
'gevaarlijke' psychopaten. In het vooriopig verslag van de vaste Commissie voor
Privaat- en Strafrecht wordt naar aanleiding van het ontwerp nog opgemerkt dat
het voor de indeling van deze sanctie van groot belang is 'of de inkomsten uit de
onderneming gedurende het bewind of het toezicht aan de veroordeelde zelf ten
goede zullen komen. De commissie neemt aan dat dit wel het geval zal zijn.
Anders ware eerder sprake van een straJ dan van een maatregel'. 59

7.4.2 Art. 9c Ontwerp- WED: De verplichting tot storting van een waarborgsom

Deze sanctie was als 'tuchtrechtelijke maatregel' ook al opgenomen in het (Bezet-
tings-)Besluit Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening uit 1942.60 In de memorie
van toelichting wordt hierover opgemerkt: 'In de practijk van de tuchtrechtspraak
voor de voedselvoorziening wordt de maatregel van storting van een waarborg-
som herhaaldelijk toegepast, en met bevredigend resultaat'. 61 Over het dogma-
tisch karakter van deze sanctie valt in de memorie van toelichting te lezen:

'De waarborgsom vertoont grote overeenkomst met de voorwaardelijke geldboete. Zij verschilt
daarvan o.a., in zoverre (dat) de eventueel te verbeuren geldstraf reeds bij voorbaat ter beschikking
van het openbaar rninisterie is gesteld, zodat de executie zeker en sne1 kan geschieden. In dit laatste

steekt voor de veroordeelde een extra afschrikking'. 62

51 H.d.S.G. 1947-1948,603,3, p. 17.
58 H.d.S.G. 1947-1948,603,3, p. 18.
59 H.d.S.G. 1947-1948,603,4, p. 38.
60 Besluit Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening, Staatscourant 21 September 1942, art. 2.2.3.:

storting van een waarborgsom van ten hoogste vijftig duizend gulden voor een termijn van ten
hoogste vijf jaar, welke waarborgsom geheel of gedeeltelijk kan worden verbeurdverklaard bij
niet-nakorning van eenig voorschrift als bedoeld in art. I .

•, H.d.S.G. 1947-1948,603,3, p. 17.
62 H.d.S.G. 1947-1948,603,3, p. 18.
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Anders dan in het (Bezettings)Besluit Tuchtreehtspraak Voedselvoorziening is de
hoogte van de waarborgsom in de ontwerp- WED niet aan een maximum gebon-
den. Hetzelfde geldt overigens ook voor de geldboete terzake van misdrijven. De
vaste Commissie voor Privaat- en Strafreeht schrijft daarover:

'Door invoering van de geldboete tot onbeperkt bedrag wordt elk verband tussen de ernst van het feit
en de hoogte van de maximumstrafverbroken. Dit aeht de eommissie zeer bedenkelijk en in strijd met
goede Nederlandsche tradities, welke men toeh ook in moeilijke tijden zoveel mogelijk behoort te
handhaven' .63

Hetzelfde geldt mutatis mutantis voor het ontbreken van een maximum bij de
waarborgsom. De waarborgsom immers is volgens de commissie niets anders dan
een voorwaardelijke geldboete. Tegen de achtergrond van deze typering van het
reehtskarakter van de waarborgsom blijft het een raadsel waarom de waarborg-
som als 'maatregel' wordt aangemerkt. Het enige argument lijkt te zijn dat de
waarborgsom in het Besluit Tuchtreehtspraak Voedselvoorziening ook als maatre-
gel was opgenomen. Dat elke toelichting op genoemd bezettingsbesluit destijds
ontbrak is kennelijk in de drukke peri ode van wederopbouw aan de aandacht van
de wetgever ontsnapt.

7.4.3 Art. 9d Ontwerp-WED: Het opleggen van de verplichting tot verrichting
van hetgeen wederrechtelijk is nagelaten, tenietdoening van hetgeen
wederrechtelijk is verricht en verrichting van prestaties tot het goedmaken
van de gevolgen van een en ander, alles op kosten van de veroordeelde

In de memorie van toelichting wordt opgemerkt dat het opleggen van de ver-
plichting tot verrichting van hetgeen wederreehtelijk is nagelaten en tot tenietdoe-
ning van hetgeen wederreehtelijk is verricht, geen onbekende 'maatregel' is in de
Nederlandse wetgeving." Hiermee doelt de wetgever waarschijn1ijk op bevoegd-
heden analoog aan die tot amotie uit art. 180 van de gemeentewet van 1851 (zie
par. 4.8). Met deze bepaling werd destijds beoogd te onderstrepen dat het
plaatselijk bestuur, ook zonder uitdrukkelijke wettelijke basis en zonder rechter-
lijk consent de bevoegdbeid heeft om 'desnoods ten koste der overtreders, (te)
doen wegnemen, bel etten of verrigten van betgeen, in strijd met die (gemeentelij-
ke) verordeningen, wordt daargesteld, ondemomen of nagelaten' (tekst art. 180
Gemeentewet). Destijds werd uitdrukkelijk betoogd dat de reebtsgrond van deze
bevoegdbeid een geheel andere is dan die van de reehter om straf op te leggen.
De bevoegdheid tot amotie moest volgens de toenmalige minister van justitie
(Tborbeeke) worden beschouwd als een 'maatregel van politie', een bestuurlijke

63 H.d.S.G. 1947-1948,603,4, p. 36.
M H.d.S.G. 1947-1948,603,3, p. 17.
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bevoegdheid, die als zodanig niets met het strafrecht van doen zou hebben.
Sindsdien hebben de ontwikkelingen in het administratieve recht niet stilgestaan.
In dat rechtsgebied zijn dergelijke bevoegdheden van het bestuur inmiddels
geinstitutionaliseerd onder het begrip 'administratiefrechtelijke politiedwang'.
In de tweede helft van de 19de eeuw kreeg ook de strafrechter een aantal van
deze bestuurlijke bevoegdheden toebedeeld. Onder deze zogenoemde strafrechte-
lijke politiemaatregelen is 'het opleggen van de verplichting tot verrrichting van
hetgeen wederrechtelijk is nagelaten etc.' echter niet begrepen. De leden van de
vaste commissie voor Privaat- en Strafrecht hebben dan ook gelijk wanneer zij de
minister er op wijzen dat zijn stelling dat deze maatregel niet onbekend is in de
Nederlandse wetgeving de opname daarvan in de straJwetgeving Diet kan dragen.
In het voorlopig verslag van de vaste commissie wordt opgemerkt dat 'tot dusver-
re' in het strafrecht 'zulke verplichtingen aileen (kunnen) worden opgelegd als
bijzondere voorwaarden bij een voorwaardelijke veroordeling+.P De vaste com-
rnissie verbindt aan haar kanttekening bij de memorie van toelichting geen
gevolgen. Zij is zelfs bijzonder verheugd dat deze 'verplichting tot verrichting
van hetgeen wederrechtelijk is nagelaten etc.' voortaan ook een bij onvoorwaar-
delijke veroordeling zal kunnen uitgesproken. Er wordt zelfs gesproken over 'een
bijzonder nuttige maatregel' .

7.4.4 Bijkomende straffen

Het ontwerp kent de volgende bijkomende straffen:

a. ontzetting van de rechten, genoemd in artikel 28 Sr;
b. plaatsing in een rijkswerkinrichting;
c. gehele of gedeeltelijke stillegging van de ondememing van de veroordeelde, waarin het economi-

sche delict is begaan, voor een tijd van ten hoogste zes jaren;
d. verbeurdverklaring van voorwerpen of andere vermogensbestanddelen, waarmede of met betrek-

king tot welke het economisch delict is begaan, of die geheel of gedeeltelijk door middel van het
economische delict zijn verkregen, ongeacht of deze de veroordeelde toebehoren;

e. verbeurdverklaring van andere voorwerpen of vermogensbestanddelen, behorende tot de ondeme-
ming van de veroordeelde, waarin het economische delict is begaan, ongeacht of deze de veroor-
deelde toebehoren;

f. gehele of gedeeltelijke ontzetting van bepaalde rechten of gehele of gedeeltelijke ontzegging van
bepaalde voordelen, welke rechten of voordelen de veroordeelde in verband met zijn onderneming
van overheidswege zijn of zouden kunnen worden toegekend, voor een tijd van ten hoogste zes
jaren;

g. openbaarmakingvan de rechterlijke uitspraak.

Een aantal van deze bijkomende straffen had rnijns inziens naar de destijds
geldende criteria evengoed als maatregel in de WED kunnen worden opgenomen.

65 H.d.S.O. 1947-1948.603,4. p. 38.
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Dit geldt in bet bijzonder voor de verbeurdverklaring 'economische stijl'. Het
vereiste dat voorwerpen of vermogensbestanddelen die worden verbeurdverklaard
moeten toebehoren aan de veroordeelde, wordt immers losgelaten. Daamaast
wordt het ook mogelijk gemaakt om de verbeurdverklaring ook na de dood van
de veroordeelde te executeren. Door deze uitbreidingen ten opzichte van de
commune variant gaat het strafkarakter van de economische verbeurdverklaring
grotendeels verloren. In de memorie van toelichting wordt over deze kwestie
opgemerkt:

'Deze bijkomende straf heeft daarbij, naast haar strafkarakter, heel sterk de strekking gekregen om de
toestand van overtreding te beeindigen en om de economisch waardevolle goederen, waarornheen zich
het strafbare feit heeft afgespeeld, wederom in het norrnale economische verkeer te brengen,.66

Nu het personaliteitsbeginsel wordt losgelaten en de verbeurdverklaring er op IS

gericht een voor het economisch verkeer 'gevaarlijke' toestand te beeindigen, bad
bet aanmerken van de verbeurdverklaring als maatregel met een beroep op de
noodzaak de economische ordening te bescbermen, voor de hand gelegen. Dat
yond ook de afgevaardigde Stokvis. Tijdens de parlementaire behandeling van het
immiddels meermaa1s gewijzigde wetsontwerp stelt dit lid van de tweede kamer:
'Deze, in het nader gewijzigd ontwerp van wet onder artikel 7 formeel als bijko-
mende straf gequalificeerd, is naar haar aard en wezen een maatregel"."
Hetzelfde had kunnen worden opgemerkt bij de onder f. genoemde 'gehele of
gedeeltelijke ontzetting van bepaalde recbten of gehele of gedeeltelijke ontzegging
van bepaalde voordelen, welke rechten of voordelen de veroordeelde in verband
met zijn onderneming van overheidswege zijn of zouden kunnen worden toege-
kend, voor een tijd van ten hoogste zes jaren'. In de memorie van toelichting
wordt nota bene gewezen op de administratief rechtelijke oorsprong van deze
sanctie:

'Het ligt voor de hand, dat b.v. een aannemer, die zijn toewijzing hout niet in zijn ondememing
gebruikt, maar op de zwarte markt tegen hoge prijzen verkoopt, een nieuwe toewijzing niet verdient.
Voorheen werden langs administratieve weg maatregelen tegen een dergelijke delinquent genomen,
doch het is gewenst, dat dit door de reehter geschiedt. Het voorkomt misbruiken en maakt allicht
meer indruk op de veroordeelde, terwijl hij rederlijkerwijs niet het gevoel kan hebben van aangedaan

onreeht, dat hij bij administratieve toepassing al dan niet gerechrvasrdigd zou ondervinden,.68

Het zou misschien niet onlogisch zijn geweest dergelijke administratieve sancties
als maatregel in de wet op te nemen. Daarmee hadden wellicht ook eventuele
bezwaren tegen de verregaande onbepaaldheid van deze sanctie kunnen worden
gepareerd.

66 H.d.S.G. 1947-1948,603,3, p. 17.
61 H.d.S.G. 1949-1950, Handelingen Tweede Karner, p. 1596.
68 H.d.S.G. 1947-1948,603,3, p. 17.
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7.4. j Een essentialistische visie op het onderscheid straf-maatregel?

~baIs reeds gesteld is de praktische betekenis van de indeling straf of maatregel
in de WED van marginaIe betekenis. Maatregelen werden net aIs bijkomende
straffen opgelegd bij een veroordeling naast een hoofdstraf." Voor de maatregel
is een uitzondering op deze hoofdregel gemaakt. De maatregelen uit de WED
kunnen ook bij ontslag van rechtsvervolging i.v.m. ontoerekeningsvatbaarheid
van de ondememer mogen worden toegepast. De kans dat een frauderende onder-
nemer onder de termen van art. 37 Sr. vaIt is mijns inziens uitermate klein. Het
is mijn stellige indruk dat het onderscheid tussen straf en maatregel niet langer
zoaIs dat voor de oorlog het gevaI was wordt gehanteerd om weliswaar praktisch
gewenste maar met de klassieke strafrechtsbeginselen (m.n. proportionele schuld-
vergelding) op gespannen voet staande uitkomsten van het strafgeding te recht-
vaardigen door deze aIs maatregel in het sanctiestelsel op te nemen. De zaak is
mijns inziens op zijn kop komen te staan doordat sancties een etiket krijgen
opgeplakt los van elke praktische consequentie, enkel en alleen om aan theoreti-
sche noties (bet is nog te vroeg om van 'dogmatiek' te spreken) omtrent het
karakter dan wei 'wezen' van respectievelijk straf en maatregel te voldoen.
Anders gesteld voordien werden sancties die niet met het heersende stratbegrip in
overeenstemming waren te brengen in de vergaarbak van de maatregelen opgeno-
menrHet begrip 'maatregel' had de heterogene betekenis van 'een leedtoevoeging
ande~s dan str~!,~ Vit de discussie rondom de WED-sancties blijkt dat inmiddels
het maatregelbegrip, zij het nog vaag, is ingekleurd. Zo wordt het maatregel-
begrip in de memorie van toelichting aIdus gedefmieerd: 'De maatregelen (... )
zijn zelf geen straffen, bedoeld om te vergelden en af te schrikken, maar zij
dienen in het algemeen om onrechtmatig verkregen voordeel te ontnemen, om het
fonomisc?e leven zo mogelijk te herstellen en voor een volgende aantasting te
behoeden. 7~

Ook het oaderscheid tussen hoofdstraffen en de bijkomende straffen lijkt niet erg
doordacht. In de memorie van antwoord wordt nota bene toegegeven dat er bijko-
mende straffen in het ontwerp zijn opgenomen die 'inderdaad nauwelijks in
zwaarte voor de hoofdstraffen onderdoen' .71

69 Sinds de wet vermogenssancties kunnen de maatregelen uit de WED bij een veroordeling ook
zelfstandig (dus los van een hoofdstraf) worden opgelegd (vgl. art. 9 WED).

70 H.d.S.G. 1947-1948,603,3, p. 17.
71 H.d.S.G. 1947-1948,603,5, p. 48.
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7.5 Conclusie

. Aan dualistische sanctiestelsels liggen vooral pragmatische motieven ten grond-
slag. In de jaren twintig werden de confessionele tegenstanders van de 'moderne'
(niet-vergeldende) straffen over de streep getrokken door deze straffen in te
kleden als beveiligingsmaatregelen, die naast de straf een plaats in het wetboek
van strafrecht kregen. In de jaren dertig en veertig werd de normerende werking
van de neo-klassieke strafrechtsbeginselen als een sta-in-de-weg beschouwd bij
het streven naar een effectieve handhaving van het economisch ordeningsrecht.
Ret had onder die omstandigheden voor de hand gelegen die rechtsbeginselen ter
discussie te stellen. Deze (principiele) benadering werd door verantwoordelijke
bewindslieden van de hand gewezen. De tijd was er eenvoudig niet naar om
opnieuw een debat over de plaats en reikwijdte van de neo-klassieke rechtsbegin-
selen te entameren. Ret land verkeerde in een noodsituatie en daarom moest snel
en doeltreffend worden gehandeld. Daarom werd naast het strafrecht een stelsel
van pseudo-tuchtrecht ingevoerd, waarop volgens de heersende opinie strafrech-
telijke beginselen per definitie niet van toepassing zijn. Toen deze constructie
eenmaal in de praktijk had aangetoond effectief te zijn, lag het voor de hand de
gewenste snelle en doeltreffende afrekening met collaborateurs in dezelfde vorm
te gieten.
Tach is dit maar een kant van het verhaal. Naarmate de herinnering aan het
rechtspolitiek compromis dat ten grondslag lag aan het dualisme tussen straf en
maatregel vervaagde, begon men het onderscheid tussen beide sanctiecategorieen
steeds meer als 'wezenlijk' te zien. In deze essentialistische visie werden de straf
en de maatregel beschouwd als intrinsiek van elkaar verschillende entiteiten. Dit
kan verklaren waarom het onderscheid tussen straf en maatregel in het pseudo-
tuchtrecht werd overgenomen, fonder dat daar wetssystematisch bezien conse-
quenties aan werden verbonden., Zo hebben we gezien dat in het Besluit Tucht-
rechtspraak Voedselvoorziening verschil werd gemaakt tussen straffen en maatre-
gelen terwijl dat onderscheid zonder rechtsgevolgen bleef. Ditzelfde geldt voor de
WED. Uit de memorie van toelichting en uit de beraadslagingen omtrent het
wetsvoorstel blijkt duidelijk dat de essentialistische visie op het onderscheid
tussen straf en maatregel inmiddels gemeengoed is geworden.
Bij deze gevolgtrekking moet weI worden aangetekend dat zij berust op mijn
beoordeling c.q. reconstructie van de historie. Zo is de stelling dat het onder-
scheid tussen straf en maatregel berust op een rechtspolitiek compromis dat
dateert uit de discussie omtrent de TBR in de jaren twintig gebaseerd op mijn
analyse van hoofdzakelijk wetgevingsstukken uit deze periode. Met het begrip
'rechtspolitiek compromis' duidt ik een ontwikkeling aan waarbij in de wetgeving
een plaats werd ingeruimd voor twee tegengestelde visies op het strafrecht, die in
rechtspolitiek opzicht waren verbonden met het confessionele gedachtengoed
enerzijds en sociaal-democratische en liberale inzichten anderzijds. De meeste

304



van de betrokken parlementariers uit deze periode zagen in de introductie van de
volwassenen-TBR naast de gevangenisstraf helemaal geen compromis. In hoofd-
stuk 6 ben ik tot de conclusie gekomen dat zij er veelal van overtuigd waren dat
straf en maatregel uit een dogmatisch oogpunt moesten worden onderscheiden.
Ben voorsteJling van zaken die ook bij de par. 6.6. behandelde wetenschappers
uit deze periode werd aangetroffen. Het gaat bij dergelijke conclusies dus steeds
om interpretaties van historische ontwikkelingen. Wanneer ik dus stel dat in de in
dit hoofdstuk behandelde periode 'naar mate de herinnering aan het rechtspoltiek
compromis dat ten grondslag lag aan het dualisme vervaagde' het onderscheid
tussen straf en maatregel steeds meer als 'wezenJijk' wordt gezien, geef ik geen
oordeel over het geheugen van de bij de strafwetgeving betrokken personen, maar
wil ik slechts tot uitdrukking brengen dat de onderscheiden strafrechtstheoretische
wortels van beide sanctiecategorieen in de loop van de jaren dertig en veertig
geen rol meer spelen in de discussie. Het onderscheid tussen straf en maatregel
wordt als gevolg daarvan niet langer als een probleem gezien maar integendeel
als een (vanzelfsprekend) gegeven.
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Hoofdstuk 8

Commune vermogenssancties en
alternatieve sancties

Id InIeiding

De resterende hoofdstukken van dit boek zijn van een enigszins ander karakter
dan de voorafgaande. In de hoofdstukken 2 tim 7 werd de opkomst van het
dualisme beschreven. Er werd in de eerste plaats gezocht naar het hoe en waarom
van het ontstaan van het onderscheid tussen straf en maatregel. Deze speurtocht
zal in het resterende gedeelte van dit hoek worden voortgezet, maar daarnaast
zullen vooruitlopend op de slotbeschouwing in hoofdstuk 11, enige kritische
kanttekeningen worden geplaatst bij verschillende deelaspecten van het onder-
scheid tussen straf en maatregel. Dergelijke voorlopige evaluaties zijn mogelijk
omdat in de voorafgaande hoofdstukken essentiele informatie is vergaard over het
rechtskarakter van het onderscheid tussen beide sanctiecategorieen. Zo is geble-
ken dat het onderscheid tussen straf en maatregel uiteindelijk berust op een
compromis tussen twee uiteenlopende strafrechtstheorieen. Deze wetenschap
maakt het mogelijk 'essentialistische' redeneringen waarbij straf en maatregel
naar hun 'wezen' worden onderscheiden op hun waarde te schatten. In zekere zin
\ kan worden gesteld dat het historische voorwerk het perspectief bepaalt voor de
rest van dit boek. Ik zal dat toelichten.

In hoofdstuk 5 is gebleken dat binnen de Intemationale Kriminalistische Vereini-
gung de (neo-)klassieke rechtsbeginselen niet langer werden beschouwd als de
langs wetenschappelijke weg blootgelegde uitgangspunten van het strafrecht maar
als rechtspolitieke beperkingen op doelgerichte sancties. De strafrechtswetenschap
zou zich in deze visie moeten toeleggen op het ontwikkelen van effectieve sane-
ties, d.w. z. sancties waarmee de maatschappij optimaal kan worden beveiligd.
Politici zouden vervolgens moeten beoordelen in hoeverre deze sancties ook in
rechtspolitiek opzicht door de beugel konden. (Ben aardig detail is dat de voor-
mannen van de modeme richting Diet alleen als wetenschapper actief waren maar
tevens als politicus.) In deze beschouwingswijze speelt de vraag naar de ultieme
rechtvaardiging van de straf een zeer ondergeschikte rol. In hoofdstuk 4 bleek dat
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deze vraag sinds Hegel vooral een rechtsfilosofische aangelegenheid was gewor-
den. In kringen van juristen werd het legitimatievraagstuk gezien als een le-
vensbeschouwelijke kwestie. Von Liszt gaat nog een stap verder. VoLgens de chef
d' ecole van de modeme richting is de rechtvaardiging van de straf een zaak die
het beste aan dichters kan worden overgelaten.
Geconstateerd moet worden dat de rechtswetenschappelijke inbreng in het debat
over het sanctiestelsel sinds het einde van de 18de eeuw nogal is ingeperkt. De
18de eeuwse strafrechtshervormers beschouwden immers de vragen naar de
rechtvaardiging en het doel van de straf nog als onderwerpen van strafrechts-
wetenschap (zie par. 2.8.), terwijl deze kwesties aan het begin van deze eeuw
werden gezien als zaken van persoonLijke overtuiging.
Dit heeft consequenties voor het debat over het sanctiestelsel in het Nederlandse
parlement gedurende de eerste dertig jaar van deze eeuw. Dit debat werd gevoerd
tussen aanhangers van de modeme richting die een verbreding van het sanctiepak-
ket, op modeme Leest, nastreefden en in hoofdzaak confessionele volksvertegen-
woordigers die bij hun opppositie tegen 'modeme insluipsels' in het vigerende
strafstelsel vooral werden gemotiveerd door hun voorkeur voor de vergeldings-
leer. Met name het beginsel van proportionele schuldvergelding, dat in de 19de
eeuw nog werd beschouwd als een integraal onderdeel van de neo::Idassieke
strafrechtstheorie, werd door deze confessionelen uit haar theoretische context
geLicht en verheven tot een godsdienstig, en dus levensbeschouwelijk, dogma.
Aan andere neo-klassieke rechtsbeginselen zoals het legaliteitsbeginsel Lieten zij
zich minder gelegen liggen. Integendeel: volgens vele confessionele volksverte-
genwoordigers was de neo-klassieke strafrechtstheorie doortrokken van specifiek
liberale uitgangspunten omtrent de verhouding tussen burger en staat. Zij lieten er
geen twijfel over bestaan dat zij deze uitgangspunten niet onderschreven. Hiermee
onderkenden deze confessionelen in feite, zij het impliciet, het modeme ge-
zichtspunt dat de klassieke rechtsbeginselen geen wetenschappelijke maar een
rechtspolitieke status hebben.
Tegen deze achtergrond van conflicterende levensbeschouwelijke visies op het
doel en de rechtvaardiging van de straf is het met verbazingwekkend dat de
discussie over het sanctiestelsel in de peri ode van 1900 tot 1930 inzet werd van
een fel politiek debat, dat uiteindelijk resulteerde in een dualistisch sanctiestelsel
waarin de confessionele inzichten omtrent schuldvergelding en de modeme ideeen
omtrent maatschappelijke beveiliging naast elkaar een plaats kregen. Straf stond
daarbij voor schuldvergelding en de maatregel voor maatschappelijke beveili-
ging. De wetenschap vervulde in deze discussie slechts een marginale rol. De
taak van wetenschappers bestond in deze peri ode uit niet veel meer dan het
systematiseren van de uitkomsten van de parlementaire discussie.
In de jaren dertig en veertig was de tijd er eenvoudig niet naar om opnieuw een
debat over de plaats en reikwijdte van de neo-klassieke rechtsbeginselen te
entameren. De crisis, de oorlog en de wederopbouw maakten een slagvaardig
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overheidsoptreden noodzakelijk. De strafrechtelijke, dan weI (pseudo) tuchtrech-
telijke handhaving van de ordeningswetgeving vormde daarvan een sluitstuk. In
deze context kreeg het werk van wetenschappers als Pompe, Van Bemmelen,
Muller en Roling een nieuwe betekenis. Zij haden zich toegelegd op de inpassing
van de nieuwe maatregelen in de dogmatiek van het strafrecht. Zij hebben
daarmee de uitkomsten van het politiek debat in de eerste dertig jaar van deze
eeuw verhelderd en voorzien van een theoretische basis. Doordat zij in hun werk
de nadruk hadden gelegd op de theoretische afbakening van het strafbegrip
enerzijds en het maatregelbegrip anderzijds konden hun bevindingen worden
gebruikt als argument voor de verdere uitbouw van het maatregelenrecht in de
jaren dertig en veertig. Daarbij werd betoogd dat de klassieke rechtsbeginselen
per definitie niet van toepassing zijn op maatregelen (zie daaromtrent de in par.
6.6. weergegeven inzichten van Roling).
Het is dus niet verwonderlijk dat in deze moeilijke peri ode een effectief sanctie-
stelsel werd ontwikkeld waarbij principiele rechtsvragen omtrent de betekenis van
de neo-klassieke rechtsbeginselen werden vermeden door nieuwe sancties als
(tucht)maatregel in te kleden. Tijdgenoten als Van Oppen en Van Bemmelen
waren van mening dat met name de tuchtmaatregelen uit het Tribunaalbesluit
moeten worden gezien als vermomde straffen waarmee de wetgever doelbewust
aan de reikwijdte van klassieke rechtsbeginselen trachtte te ontkomen. Ben andere
verklaring voor het frequent invoeren van maatregelen in deze periode is dat men
er oprecht van overtuigd was dat straf en maatregel wezenlijk zouden verschillen.
Straf staat in deze visie voor een leedtoevoeging ter vergelding van schuld aan
een verwijtbaar handelen. Het doel van de straf is algemene preventie, te verwe-
zenlijken door afschrikking en norminprenting. De maatregel is een niet vergel-
dende reaktie op een strafbaar feit ter beveiliging van de maatschappij. Het doel
van de maatregel is vooral gelegen in de speciale preventie. Aan de wetgevings-
stukken inzake de invoering van de WED kunnen aanwijzingen worden ontleend
die er op wijzen dat de wetgever er in de jaren na de oorlog inderdaad vanuit
ging dat met deze uiterst abstracte afgrenzing de essentie van het verscbil tussen
straf en maatregel was blootgelegd. Rond 1950 werd het onderscheid tussen beide
sanctiecategorieen als zo vanzelfsprekend beschouwd dat de theoretische twee-
deling tussen straf en maatregel werd verheven tot een uitgangspunt voor straf-
wetgeving. Als uitvloeisel daarvan werd het tweesporenstelsel geintroduceerd in
de WED en op het terrein van de commune vermogenssancties. Daarbij bleek
echter dat de helderheid die door zeer abstracte definities wordt bereikt bedrieg-
lijk kan zijn. In de WED slaagde men er niet in op het niveau van de wet conse-
quenties te verbinden aan het dogmatische onderscheid tussen beide sanctiecate-
gorieen, Dat niettemin werd vastgehouden aan het onderscheid tussen straf en
maatregel ilIustreert hoe diep de overtuiging was geworteld dat bier ging om een
,wezenlijk' onderscheid. Ben tweede poging om aan het onderscheid tussen straf
en maatregel in wetssystematisch opzicht vorm en inhoud te geven werd onder-
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nomen in de wet van 22 mei 1958. Deze wet strekte er mede toe het onderscheid
tussen beide sanctiecategorieen op het terrein van de commune vermogenssancties
te accentueren. Ook deze poging was weinig succesvol. De oorzaak van het
onvermogen om aan het onderscheid tussen straf en maatregel in wetssystema-
tisch opzicht heldere consequenties te verbinden is mijns inziens gelegen in de
omstandigheid dat sterk de nadruk werd gelegd op het sanctiekarakter van de
maatregel. In een dergelijke benaderingswijze staat het verband tussen het gecon-
stateerde strafbare feit en de op te leggen (maatregeJ)sanctie centraal. Vanuit dat
perspectief zijn de overeenkomsten tussen beide sanctiecategorieen veel groter
dan de verschillen. De maatregel is dan evenals de straf een door de strafrechter
naar aanleiding van een strafbaar feit opgelegde sanctie (d.w.z. een leedtoevoe-
ging). Tegen die achtergrond blijven de dogmatische verschillen tussen beide
sanctiecategorieen op het niveau van de wet al snel steken in de sfeer van de
intenties van de wetgever. De legislatieve bedoelt geen leed toe te voegen maar
slechts de maatschappij te beveiligen. Er wordt geen vergelding beoogt maar
slechts speciale preventie. Het strafbare feit is geen grondslag voor de maatregel-
toepassing maar vormt slechts de aanleiding daartoe etc. Ik zal dit illustreren aan
de hand van twee voorbeelden.
De TBR werd aanvankelijk niet beschouwd als een zelfstandige sanctie maar als
een vrijheidsbeneming ter aanvulling van een gevangenisstraf, bedoeld voor die
gevallen waarin de gevangennisstraf vanwege de limiterende werking van het
beginsel van proportionele schuldvergelding te kort duurt om de maatschappij
afdoende tegen gevaarlijk personen (i.c. psychopaten) te beschermen. Indien het
accessoire karakter van de maatregel wordt ontkend, en dat is precies wat er
gebeurt bij een dogmatische nevenschikking van straf en maatregel, dan rijst al
snel de vraag of het wel gerechtvaardigd is beide sancties naast elkaar toe te
passen naar aanleiding van een en het zelfde delict. In hoofdstuk 10 zal ik laten
zien dat deze vraag in de jaren zestig, zeventig en tachtig de kern vormde van het
debat omtrent de herziening van de TBR.
Ben tweede voorbeeld betreft de in dit hoofdstuk te behandelen 'onttrekking aan
het verkeer'. Deze sanctie werd destijds onder de naam vernietiging of onbruik-
baarmaking van gevaarlijke voorwerpen ingevoerd als een administratieve be-
voegdheid die om redenen van doelmatigheid ook aan de strafrechter was toege-
kend (Ben politiemaatregel in het toenmalige jargon). Zo bezien bestond er geen
enkele aanleiding om de toepassing van deze maatregel aan strikte wettelijke
voorwaarden te verbinden. Immers indien de administratie bevoegd is om elk
gevaarlijk voorwerp aan het verkeer te onttrekken dan is geen reden om aan de
strafrechter een beperktere bevoegdheid toe kennen. Wanneer de onttrekking
evenwel als een door de strafrechter naar aanleiding van een geconstateerd
strafbaar feit opgelegde leedtoevoeging wordt gezien, is er alle reden strikte voor-
waarden aan de toepassing van deze sanctie te verbinden. Het ligt dan zelfs voor
de hand de oplegging van deze sanctie te verbinden aan het rechterlijk beslis-
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singsschema van de artt. 348 en 350 Sv. Tegen die achtergrond wordt het weI
heel lastig om het maatregelkarakter van de onttrekking ten opzichte van de straf
van verbeurdverklaring te accentueren.
De conclusie kan zijn dat de essentialistische benadering van het onderscheid
tussen straf en maatregel ongewild heeft bijgedragen aan de groeiende twijfel aan
het tweesporenstelsel. Toen in de loop van de jaren zestig ook de dogmatische
onderbouwing van dit stelsel scheuren begon te vertonen, leken de dagen van het
dualisme geteld. In de rechtsspraak en de literatuur werd erkend dat ook de straf
een speciaal-preventieve strekking heeft. Bovendien verwierp de Hoge Raad de
(proportionele) schuldvergelding als maatstaf voor de straftoemeting. In par 8.4.
zullen we zien dat de commissie vermogensstraffen uit deze ontwikkelingen (in
haar interimrapport) de conclusie heeft getrokken dat het onderscheid tussen straf
en maatregel maar beter kon vervallen. Dit advies is echter niet opgevolgd.
Integendeel! In het kader van de wet vermogenssancties werd het tweesporenstel-
sel in wetssystematisch opzicht juist geaccentueerd door de invoering van een
aparte titel in het wetboek van strafrecht waarin de maatregelen een plaats kregen
en voorts door de invoering in het commune strafrecht van de uit de WED-
bekende voordeelsontnemingsmaatregel. In de loop van de daarop volgende jaren
worden bovendien initiatieven ontplooid om het maatregelkarakter van deze
sanctie aan te scherpen. Tenslotte wordt een wetsvoorstel ingediend tot invoering
van een schadevergoedingsmaatregel. Het aan het einde van de jaren zestig ten
dode opgeschreven tweesporenstelsel lijkt kortom actueler dan ooit te voren. In
dit hoofdstuk zal ik ingaan op de oorzaken van deze miraculeuze 'revival' van de
strafrechtelijke maatregel.
Uit deze inleiding blijkt dat de strikt chronologische opbouw van dit boek in de
laatste hoofdstukken niet zal worden doorgezet. In dit hoofstuk za1 de wetgeving
die betrekking heeft op tweesporigheid in de sfeer van de commune vermogens-
sancties en de zogenaamde 'altematieve sancties' worden behandeld. De gelijktij-
dige ontwikkelingen omtrent het onderscheid tussen straf en maatregel op het
terrein van het jeugdsanctiestelsel en de commune vrijheidsbenemende sancties
komen respectievelijk in hoofdstuk 9 en 10 aan de orde.

8.2 De verbeurdverklaring en de ontrekking aan het verkeer

De Wet van 22 mei 1958 beoogt duidelijkbeid te scheppen in de onderlinge
verhouding tussen de straf 'verbeurdverklaring' en de maatregel 'ontrekking aan
het verkeer' (voorheen aangeduid als 'vernietiging of onschadelijkmaking van
gevaarlijke voorwerpen'). In het stelsel van de commissie De Wal was de ver-
houding tussen deze sancties tamelijk helder. In de optiek van de makers van ons
wetboek van strafrecht was 'leedtoevoeging' een essentieel kenmerk van de straf
(zie hoofdstuk 4). Dat betekende o.a. dat verbeurd te verklaren goederen eigen-
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dom van veroordeelde moesten zijn. Er is immers pas sprake van een leedtoevoe-
ging indien bet verbeurd te verklaren voorwerp aan de veroordeelde toebehoort.
Omgekeerd bracht het door de commissie De Wal gehanteerde strafbegrip met
zich mee dat de 'vemietiging of onbruikbaannaking van werktuigen of andere
voorwerpen' (krachtens de wet van 29 juni 1854, Stb. 102) niet als straf kon
worden aangemerkt. De reehter had juist de bevoegdheid gekregen om gevaarlij-
ke voorwerpen te laten vernietigen of onbruikbaar te laten maken voor bet geval
dat de verdachte geen eigenaar van de betreffende (gemeen-gevaarlijke) voorwer-
pen was, zodat van verbeurdverklaring geen sprake kon zijn, maar teruggave van
het betreffende goed aan de eigenaar uit maatschappelijk oogpunt onwenselijk
werd geacht. In par. 4.10 is beschreven boe de commissie De Wal met de plaat-
sing van de 'vernietiging of onbruikbaarmaking' heeft geworsteld. Uiteindelijk
heeft men gekozen voor plaatsing in het wetboek van strafvordering, waarmee
werd onderstreept dat de vernietiging of onbruikbaarmaking geen strafreehtelijke
sanctie was. I

Deze relatief eenvoudige theoretiscbe onderbouwing van bet onderscbeid tussen
de verbeurdverklaring en de vernietiging of onbruikbaannaking voldeed niet meer
in de ogen van de wetgever van bet midden van de jaren vijftig. Aan deze onvre-
de liggen mijns inziens twee factoren ten grondslag. Ten eerste was bet ten
aanzien van de verbeurdverklaring onmogelijk gebleken om vast te bouden aan
bet toebeborensvereiste zodat bet bierop gebaseerde verschil met de 'vernietiging
of onbruikbaarmaking' was verwaterd. Ten tweede waren de opvattingen omtrent
bet sanctiekarakter van de 'vernietiging of onbruikbaarmaking' sinds 1886
ingrijpend gewijzigd. Ik zal beide ontwikkelingen bieronder toelichten.

8.2.1 Het strafkarakter van de verbeurdverklaring

In bet kader van de Nederlandse neutraliteitspolitiek tijdens de eerste wereldoor-
log werd de uitvoer van goederen naar ooze buurlanden (die in staat van oorlog
met elkaar verkeerden) verboden. Dit verbod werd op een grote scbaal gene-
geerd. Met name de smokkel van allerbande contrabande naar Duitsland nam
enorme proporties aan. Teneinde de geloofwaardigbeid van de Nederlandse
neutraliteitspolitiek te bandbaven was de overbeid genoodzaakt bier hard tegen op
te treden. In dat kader werden o.a. grote voorraden smokkelwaar in beslag geno-
men. Omdat de smokkelaars niet zelden in syndicaten opereerden was het vaak
niet mogelijk de eigenaar van deze goederen te traceren. In zulke gevallen
konden de inbeslaggenomen goederen niet worden verbeurdverklaard. De reebter

Daarbij gaf het argument dat de vemietiging of onbruikbaarmaking 'eenvoudig eene uitzondering
is op de teruggave der stukken van overtuiging bevolen in art. 216 wetboek van strafvordering' de
doorslag.
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kon de betreffende goederen weI laten 'vernietigen of onbruikbaarmaken' maar
een dergelijke verspilling van bruikbare goederen acbtte men gezien de, als
gevolg van de oorlogstoestand, beersende scbaarste onverantwoord. De wetgever
zocbt een uitweg uit dit dilemma door bij de Wet van 22 februari 1917 voor de
duur van de oorlog bet toebeborensvereiste bij de verbeurdverklaring van inbe-
slaggenomen contrabande los te Iaten.? Hierdoor werd bet mogelijk inbeslagge-
nomen goederen waarvan de eigenaar onbekend was gebleven opnieuw in bet
economiscb verkeer te brengen.? Een zelfde dilemma deed zich tijdens de
tweede wereldoorlog voor. Opnieuw werd ons land geconfonteerd met een
situatie van scbaarste en ook nu weer werd de 'vernietiging of onbruikbaarma-
king' van inbeslaggenomen goederen bezwaarlijk geoordeeld. De oplossing die
ditmaal werd gekozen lijkt op die uit 1917, maar is in zijn uitwerking ingrijpen-
der doordat niet voor een specifieke uitbreiding van de verbeurdverklaring voor
een bepaald doel -in een bijzondere wet- werd gekozen, maar in plaats daarvan
de commune regeling werd aangepast. Op 1 oktober 1941 vaardigde de secreta-
ris-generaal van bet ministerie van justitie Schrieke namelijk bet volgende besluit
uit:

'In gevallen, waarin bij veroordeeling wegens een strafbaar feit de vemietiging of onbruikbaarmaking
van bepaalde voorwerpen ingevolge eenig wettelijk voorschrift zou worden bevolen, worden deze in

stede daarvan verbeurdverklaard, indien zij voor de volkshuishouding van belang zijn'."

De bijkomende straf verbeurdverklaring en de politiemaatregel 'vernietiging of
onbruikbaarmaking' werden hierdoor volstrekt uitwisselbaar. Bij deze samensmel-
ting werden de 'voordelen' van beide sancties gecombineerd. De verbeurdverkla-
ring nieuwe stijl verenigde de soepele toepassingscriteria van de politiemaatregel
met de mogelijkheid de betreffende goederen opnieuw in bet verkeer te brengen
van de bijkomende straf.'

Wet van 22 februari 1917, tot vaststelling in de tegenwoordige buitengewone omstandigheden van
bepalingen in het belang van eene meer afdoende beteugeling van de smokkelhandel, Stb. 1917,
225.
G.A. van Hamel greep de Wet van 22 februari 1917 aan om de onhoudbaarheid van een tweespo-
renstelsel te betogen. Ik citeer uit de 4de druk van zijn 'Inleiding tot de Studie van het Nederland-
sche Strafrecht": 'dat de verbeurdverklaring naar het geldend recht een dubbele functie heeft.
Formeel eene straf, heeft zij materieel niet zelden de strekking van een maatregel tot beveiliging
van de maatschappij (gevaarlijke of ongewenschte voorwerpen aan het verkeer onttrekken).
Terwijl nu in beginsel de verbeurdverklaring als straf aileen toelaatbaar is ten aanzien van aan den
schuldige toebehoorende voorwerpen, is dit wat aangaat de verbeurdverklaring als preventieven
maatregel anders'. G .A. van Hamel, Inleiding tot de studie van het Nederlandsche Strafrecht, 4de
druk, p. 506.
Yerordeningsblad voor het bezette Nederlansche gebied, jaar 1941, no. 190, BESLUIT van den
Secretaris-Generaal van het Departement van Justitie betreffende verbeurdverklaring.
Het opnieuw in het econornische verkeer brengen van verbeurdverklaarde voorwerpen werd
geregeld in het besluit van 14 december 1942. Zie: Yerordeningsblad voor het bezette Neder-
lansche gebied, jaar 1942, no. 142, BESLUIT van de Secretarissen-Generaal van de Departemen-
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Op deze plaats past een kort intermezzo. Het besluit van 1 oktober 1941 werpt
namelijk een nieuw licht op de in par. 7.3.1. aangesneden kwestie van het
importeren van het onderscheid tussen straf en maatregel in het omstreden tucht-
recht uit de bezettingsperiode. In het in 1941 uitgevaardigde Besluit Tuchtrecht-
spraak Voedselvoorziening werd een nauwgezet onderscheid tussen straf en
maatregel gemaakt, zonder dat daar even wei rechtsgevolgen aan werden verbon-
den. Ik heb bij de bespreking van het Besluit Tuchtrechtspraak Voedselvoorzie-
ning geopperd dat het importeren van het tweesporenstelsel in het bezettingstucht-
recht mogelijk diende ter vergroting van de legitimiteit van dergelijke regelge-
ving. Een andere verklaring zou zijn dat het onderscheid tussen straf en maatre-
gel in de jaren veertig inmiddels zo ingeburgerd was geraakt dat men aan dit
onderscheid 'wezenskenmerken' was gaan toekennen. Zo beschouwd zou het
overbrengen van het dualisme naar het bezettingstuchtrecht kunnen worden gezien
als een uiting van een streven naar dogmatische zuiverheid. Uit het besluit van 1
oktober 1941 betreffende de verbeurdverklaring blijkt evenwel dat het geloof in
het bestaan van 'wezenlijk' verschillen tussen beide sanctiecategorieen in ieder
geval niet zo diep was geworteld dat men zich daardoor liet weerhouden van
wetgeving die lijnrecht in strijd is met de uitgangspunten van het tweesporenstel-
sel.

Het besluit van 1 oktober 1941 is nog van kracht wanneer op 29 juli 1955
wetsontwerp 4034 tot 'wijziging van de verbeurdverklaring en onttrekking aan het
verkeer' bij de tweede kamer wordt ingediend. In de memorie van toelichting bij
het wetsontwerp wordt betoogd dat in de praktijk is gebleken van een behoefte
aan een ruimere regeling van de verbeurdverklaring dan de wetgever van 1886
voor ogen stond. In dat kader wordt o.a. gesteld dat ook voorwerpen die niet aan
de veroordeelde toebehoren in sommige gevallen vatbaar voor verbeurdverklaring
moeten zijn. Het onverkort buiten toepassing verklaren van het toebehorensver-
eiste zoals dat was gebeurd in het besluit van 1 oktober 1941, wordt echter te
rigoreus geacht. Dit oordeel is niet gebaseerd, zoals men zou verwachten, op
overwegingen samenhangende met het strafbegrip, maar op ideeen omtrent een
billijke bescherming van de rechtspositie van de derde te goeder trouw" (i.e. de

ten van Justitie, van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, van Landbouw en Visscherij en van
Financien en van den Gemaehtigde voor de Prijzen betreffende het beheer en de bestemming van
verbeurdverklaarde en ter verbeurdverklaring in beslag genomen voorwerpen.
Oat blijkt uit de volgende passage uit de memorie van toelichting: 'Verbeurdverklaring Coo.) indien
de voorwerpen aan een ander dan de veroordeelde toebehoren, kennen voorts enkele bijzondere
wetten alsmede het economiseh strafrecht. In de Wet op de economisehe delikten worden daarbij
de rechten van de derde te goeder trouw uitdrukkelijk beseherrnd. Het algemene strafrecht kan het
gebruik maken van voorwerpen, ook indien zij aan anderen dan de veroordeelde toebehoren,
evenmin onversehillig laten, In zeer sprekende gevallen kan de reehter zieh thans behelpen met de
mogelijkheid van vernietiging of, sinds 1941, met voor vernietiging in de plaats tredende ver-
beurdverklaring. Deze vorrn van verbeurdverklaring is mogelijk ten aanzien van elk voorwerp,
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eigenaar van de betreffende goederen, niet zijnde de verdachte c.q. de veroor-
deelde). Daarom wordt aan het eind van art. 33a Sr, waarin de voor verbeurd-
verklaring vatbare voorwerpen zijn opgesomd, een formule opgenomen die strekt
tot de bescherming van het eigendomsrecht van derden te goeder trouw. Ik citeer
het nieuwe artikel 33a Sr:

Art. 33a Vatbaar voor verbeurdverklaring zijn:
a. aan de veroordeelde toebehorende voorwerpen en vorderingen, die geheel of grotendeels door

middel van of uit de baten van het strafbare feit zijn verkregen;
b. voorwerpen met betrekking tot welke het feit is begaan;
c. voorwerpen met behulp van welke het feit is begaan of voorbereid;
d. voorwerpen met behulp van welke de opsporing van het misdrijf is belernmerd;
e. voorwerpen die tot het begaan van het misdrijf zijn vervaardigd of bestemd;
voor zover de onder b-e genoemde voorwerpen tijdens het begaan van het feit toebehoorden aan de
veroordeelde, aan een persoon door wiens opzet of schuld zij zicb in verkeerde handen bevonden, of

aan een persoon die geen bekende verblijfplaats in Nederland heeft."

Doordat het toebehorensvereiste bij de verbeurdverklaring niet langer onverkort
wordt gehandhaafd vervalt een belangrijk onderscheid tussen de verbeurdver-
klaring en de 'vemietiging of onbruikbaarmaking'. Toch wordt zowel door de
verantwoordelijke bewindslieden a1sook door verschillende woordvoerders in de
tweede kamer" volgehouden dat met het wetsontwerp het verschil tussen straf en
maatregel wordt verhelderd. Zij doelen hiermee echter niet zozeer op de regeling
van de verbeurdverklaring a1swel op die van de maatregel van onttrekking aan het
verkeer. Ik zaI dat in par. 8.2.2. toelichten.

dat onder artikel 354 Strafvordering valt, volkomen ongeacht aan wie het toebehoort. Ook hier
heeft een denaturatie van de maatregel van art. 354 Strafvordering dus geleid tot een aanmerke-
lijke uitbreiding van de mogelijkheid van verbeurdverklaring . De ondergetekende is van mening,
dat deze uitbreiding voor een groot deel te niet moet worden gedaan, namelijk voor zover betreft
de voorwerpen, toebehorend aan bona fide derden. Indien zodanige voorwerpen intrinsiek ge-
vaarlijk zijn, kan dit reden zijn voor een maatregel als vemietiging of onschadelijkmaking, maar
nimmer tot een verkapte of openlijke verbeurdverklaring . Echter niet aile derden, wier goederen
tot een delict worden misbruikt, zijn ten aanzien van dat feit te goeder trouw te achten. C ... ) In al
deze gevallen zou het uitblijven van verbeurdverk.laring onbevredigend zijn. Er blijkt dus wei, dat
de straf van verbeurdverk.laring niet beperkt kan blijven tot de gevallen, waarin de voorwerpen
aan de veroordeelde toebehoren'. H.d.S.O. 1954-1955,4034,3, p. 9.
H.d.S.O. 1954-1955,4034,2, p. 1.
Bijvoorbeeld door het kamerlid Berkhouwer: 'Br is in de strafrechtdoctrine veel gestreden over de
vraag, wat in wezen de verbeurdverk.laring wei is, een straf of een maatregel. Dan zien wij wat
dit betreft, dat het ontwerp handhaaft het systeem, dat in beginsel de verbeurdverk.laring een
bijkomende straf is. Het strajkarakter zie ik in dit ontwerp ze/fo nog geaccentueerd, omdat volgens
het ontwerp de verbeurdverklaring ze/fo ill bepaalde gevallen in plaats kan kamen van de hoofd-
stra!, behalve wanneer er zodanige hoge maxima op het feit zijn gesteld, dat dit niet gerecht·
vaardigd te achlen zou zijn'. H.d.S.O. 1957-1958, Handelingen Tweede Kamer, p. 2315.
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8.2.2 De onttrekking aan het verkeer

In de wet van 22 mei 1958 wordt de imperatieve vernietiging of onbruikbaarma-
king van 'gevaarlijke' voorwerpen, in tijden van crisis altijd al een steen des
aanstoots, geschrapt. 9 Nu destructie met langer onvermijdelijk is, ligt het voor de
hand met langer te spreken van 'vernietiging of onbruikbaarmaking' maar een-
voudig van onttrekking aan het verkeer. Over de beweegredenen die de wetgever
van 1854 noopten de vernietiging van te onttrekken voorwerpen dwingend voor te
schrijven, wordt thans met geen woord gerept. Dat is opvallend omdat eerdere
initiatieven om een einde te maken aan de imperatieve destructie van aan het
verkeer onttrokken voorwerpen, het laatst bij de herziening van het Wetboek van
Strafvordering in 1926, schipbreuk leden op het argument dat onttrekking van
voorwerpen aan de eigenaar, anders dan bij wijze van straf, als onteigening moet
worden gezien, zodat de eigenaar ook al was hij op de hoogte van het gebruik dat
van zijn goederen werd gemaakt, voor het verlies daarvan een schadeloosstelling
moest krijgen. Aan deze grondwettelijke regel vie) slechts te ontkomen indien de
betreffende voorwerpen werden vernietigd zodat er van eigendomsovergang op de
staat, en dus van onteigening, geen sprake was.
De overige wijzigingen in de regeling van de onttrekkingsmaatregel kunnen
slechts begrepen worden uit een verschuiving in de voorstelling die de wetgever
had van de strafrechtelijke maatregel. In 1926 werd de vernietiging of onbruik-
baarmaking nog conform de opvatting van de commissie de Wal gezien als een
politiemaatregel, d.w.z. als een administratieve bevoegdheid die om redenen van
doelmatigheid ook aan de strafrechter werd toegekend. Vanuit dit perspectief
bestond er weinig aanleiding om de maatregel te beperken tot nauw met het
tenlastegelegde feit in verband staande voorwerpen. De administratie had de be-
voegdheid om elk voorwerp in het algemeen belang te onteigenen. Als de admi-
nistratie een zo ruime bevoegdheid heeft, waarom zou dan aan de rechter -nota
bene een onathankelijk orgaan- een beperktere bevoegdheid toekomen? Op basis

Daaromtrent wordt in de memorie van toelichting het volgende opgemerkt: 'De maatregel van art.
354 Strafvordering is in zoverre de koninklijke weg, dat zij geen straf noemt wat in wezen een
maatregel is. Ben schaduwzijde is echter, dat genoemd artikel de voorwerpen, waarop het wordt
toegepast, doemt ter destructie. Dit kan onder omstandigheden onoeconomisch zijn. Er kunnen
immers voorwerpen bij zijn, van welke de overheid zelf of aan bepaa\de controle onderworpen
particulieren een gepast gebruik zouden kunnen rnaken. Daarorn is het wenselijk, de maatregel
van art. 354 te vervangen door een, welke tot zodanig gebruik althans de mogelijkheid openlaat.
De term 'vernietiging of onbruikbaarmaking' ware hiervoor niet zeer toepasselijk te achten. Het
ontwerp kiest de term 'onttrekking aan het verkeer. Wil een dergelijke maatregel niet kunnen uit-
groeien tot een verkapte straf, zoals de vernietiging onder de vigeur van verordening 19011941,
dan dient hij zorgvuldig te worden beperkt tot voorwerpen, die niet slechts in handen van de
betrokken delinquent, doch in hand en van het publiek in het algerneen gevaarlijk zijn C •.• ).
Anderzijds moet er ook enig verband bestaan tussen de voorwerpen en het feit, waarop het
betrekking heeft'. H.d.S.G. 1954-1955,4034,2, p. II.
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van deze redenering werd in 1926 expliciet in de wet vastgelegd dat de te vernie-
tigen voorwerpen geen betrekking hoeven te hebben op het telastegelegde feit."
De vernietiging of onbruikbaarmaking kon voortaan worden opgelegd ter zake
van voorwerpen, vervaardigd, geschikt gemaakt of gediend hebbende tot andere
dan de telastgelegde en bewezenverklaarde delicten. Hiermee wordt een uitzonde-
ring gemaakt op de regel dat de reehter zich bij zijn oordeel heeft te beperken tot
telastegelegde feiten, of, zoals art. 348 Sv het uitdrukt, dat de reehtbank oordeelt
'op grondslag van de telastelegging'.
De stelling dat de 'vemietiging of onbruikbaarmaking' een typische politiemaatre-
gel zou zijn werd in 1948 nog verdedigd door W.P. Bakhoven in zijn prae-advies
aan de jaarvergadering van de NJV in 1948:

'Het onderscheid tussen de straffen en de veiligheidsmaatregelen van het Wetboek van Strafrecht ener-
zijds en de politiemaatregelen anderzijds zou ik hierin wiUen zoeken, dat de straffen en beveiligings-
maatregelen worden opgelegd in verbsnd met een gepleegd stratbaar feit en beogen de persoon te
treffen, die dit feit heeft gepleegd, terwijl de politiemaatregelen geen verband houden met een reeds
gepleegd strafbaar feit en niet gericht zijn tegen de persoon, die een stratbaar feit heeft gepleegd.
Naar mijn mening kan dan ook aileen het bevel tot vernietiging of onbruikbaarmaking van art. 354
van het Wetboek van Strafvordering een politiemaatregel genoemd worden, doch aileen voorzover dit
bevel betrekking heeft op werktuigen of andere voorwerpen, vervaardigd of geschikt gemaakt of
gediend hebbende tot het plegen van een strafbaar feit, dat niet is het stratbare feit, waarvoor de
schuldige is veroordeeld' .II

In 1958 ziet de wetgever de vemietiging of onbruikbaarmaking niet langer als een
politiemaatregel. In de inleiding op dit hoofdstuk heb ik reeds herinnerd aan de
verzelfstandiging van bet maatregelbegrip in de jaren dertig en veertig. De
maatregel werd niet langer als accessoir aan de straf beschouwd maar als een
aparte sanctieeategorie waaronder alle strafreebtelijke sancties werden gerang-
schikt waarmee een speeiaai-preventief doel werd nagestreefd. De vemietiging of
onbruikbaarmaking valt evenzeer onder deze ruime definitie als bijvoorbeeld de
TBR. Onder die omstandigheden beeft het niet langer zin om vast te bouden aan
het verschil tussen politie- en beveiligingsmaatregelen. Beide maatregelvarianten
gaan in de wet van 22 mei 1958 op in bet overkoepelende begrip 'strafrechtelijke
maatregel'. Praktisch gezien heeft dit twee consequenties. In de eerste plaats
wordt de strafreehtelijke maatregel anders dan de politiemaatregel gezien als een
volwaardige strafreehtelijke sanctie. Vanuit deze optiek kan worden verklaard dat
de onttrekking aan het verkeer wordt overgebracht naar het wetboek van straf-

10 In de memorie van toelichting bij het nieuwe wetboek van strafvordering wordt daaromtrent het
volgende opgemerkt:
'dat door het bezigen der uitdrukking "een strafbaar feit" de maatregel ook ken worden toegepast
op voorwerpen, die met het gepleegde stratbare feit niet in eenige betrekking staan, doch
niettemin in handen van den dader gevaarlijk zijn'. A.J. Blok en L. Ch. Besier, Het Neder-
landsche Strafproces, Haarlem 1925, tweede deel, p. 192.

" NN 1948, prae-advies W.P. Bakhoven, p. 5.
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reeht. 12 In de tweede plaats heeft de veranderde visie op de maatregel conse-
quenties voor het verband tussen het telastegelegde feit en de onttrekkingsmaatre-
gel. De onttrekking aan het verkeer wordt in de wet van 22 mei 1958, anders dan
in het wetboek van strafvordering van 1926, beschouwd als een aan de straf
verwante sanctie. Vanuit dit perspectief is een nauw omschreven verband met een
telastegelegd feit een eerste vereiste. Sancties, of dit nu straffen of maatregelen
zijn, dienen te worden opgelegd vol gens het stramien van de artt. 348 en 350 Sv.
De telastelegging vormt de grondslag van dit zogenoemde reehterlijke beslissings-
schema. Vandaar dat in 36b Sr (in het oorpronkelijk on twerp 119a Sv.) een zeer
nauw verband wordt geeist tussen het te lastegelegde feit en het aan het verkeer
te onttrekken voorwerp. In dit opzicht wordt geen enkel onderscheid gemaakt met
de verbeurdverklaring. Art. 33a Sr en art. 36b Sr zijn op dit punt zelfs volstekt
gelijkluidend. Bovendien kan de onttrekking aan het verkeer slechts bij uitzonde-
ring worden opgelegd bij een andere einduitspraak dan een veroordeling. In art.
119 Sv. van het oorspronkelijk ontwerp was bepaald dat deze maatregel ook kan
worden opgelegd bij een afzonderlijke rechterlijke beschikking, namelijk in die
gevallen waarin het niet tot een einduitspraak komt. De memorie van toelichting
noemt als voorbeeld het geval dat de dader onbekend is, danwel overleden of om
een andere reden niet valt te berechten. De hoofdregel is echter dat indien de
reehter toekomt aan de beantwoording van de vragen van art. 350 Sv. de onttrek-
king sleehts bij een veroordeling kan worden opgelegd. In bet definitieve ont-
werp" is dit stelsel, dat mijns inziens volledig recht doet aan de erkenning van
het sanctiekarakter van de onttrekkingsmaatregel, weer op de helling komen te
staan. In art. 36a Sr (dat in de plaats komt van art. 119 Sv uit het oorspronkelijk
ontwerp) is namelijk bepaald dat de onttrekking niet alleen bij een veroordeling
maar ook bij een vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging kan worden
opgelegd." Helaas heeft de wetgever bet niet nodig gevonden deze wijziging te

.2 Dit gebeurde op instigatie van de vaste commissie voor privaat en strafrecht van de tweede
kamer. Ik citeer uit het voorlopig verslag dat deze commissie: 'Het ontwerp plaatst deze maatre-
gel, in navolging van de wetgever van 1881, in het Wetboek van Strafvordering. Van verschillen-
de kanten werd de vraag opgeworpen, of voor deze plaatsing nu nog voldoende gronden bestaan.
De wetgever van 1881 voelde zich gedrongen de verbeurdverklaring enerzijds, vernietiging of
onbruikbaarmaking anderzijds in verschillende wetboeken te regelen, om het in de code penal
verwaarloosde onderscheid tussen straf en maatregel te onderstrepen. Nu de behoefte aan een
dergelijke inscherping van dit onderscheid niet meer bestaat en bovendien reeds andere maatrege-
len hun weg naar het Wetboek van Strafrecht hebben gevonden, zou het wellicht om der wille van
de overzichtelijkheid verkieslijk zijn, ook de onttrekking aan het verkeer in dat wetboek onder te
brengen'. H.d.S.G. 1956-1957,4034,4, p. 4.

13 H.d.S.G. 1957-1958,4034,7, 'Wijzingen van de bepalingen betreffende de verbeurdverklaring en
inbeslagneming' .

• 4 Art. 36a Sr. luidt: In het geval van oplegging van straf of maatregeI, van vrijspraak of ontslag
van aile rechtsvervolging, dan wei bij afzonderlijke beschikking op vordering van het openbaar
ministerie, kan het gerecht de inbeslaggenomen voorwerpen aan het verkeer onttrokken verklaren,
indien zij daarvoor vatbaar zijn.
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motiveren. IS Het is tijd om de balans op te maken. De wet van 22 mei 1958 is
in zoverre verhelderend dat de strafrechtelijke maatregel net als in de WED
wordt beschouwd als een volwaardige sanctie en Diet langer als een louter admi-
nistratieve aangelegenheid. Dat heeft o.a. tot gevolg dat er een nauw verband
wordt geeist tussen het telastegelegde feit en de op te leggen vermogensmaatre-
gel. Daarnaast wordt de toepassing van de onttrekkingsmaatregel ingepast in het
rechterlijk beslissingsschema van de art. 348 en 350 Sv. Anders dan in de WED
waar aan de indeling van sancties in een van beide sanctiecategorieen geen
noemenswaardige consequenties werden verbonden, wordt in de wet van 22 mei
1958 bepaald dat de onttrekkingsmaatregel ook bij andere einduitspraken dan een
veroordeling kan worden opgelegd. Het valt te betreuren dat dit onderscheid
onvoldoende wordt toegelicht. Temeer omdat in de jaren tachtig, in de discussie
rondom de voordeelsontnemingsmaatregel, door de werkgroep legislatieve
projecten vermogenssancties dit verschil in de einduitspraken waarbij respectieve-
lijk de straf en de maatregel kunnen worden opgelegd zo'n beetje als de kern van
het onderscheid tussen beide sanctiecategorieen wordt gepresenteerd.
Ronduit verwarrend zijn de uitvoerige beschouwingen omtrent een drietal, mijns
inziens onderschikte, wetssystematiscbe verschillen tussen de onttrekking aan bet
verkeer en de verbeurdverklaring.
Ten eerste stelt art. 36b Sr (in bet 0.0.: art. 119a Sv.) voor onttrekking in
vergelijking met een verbeurdverklaring een aanvullende eis: bet moet gaan om
voorwerpen die 'van zodanige aard zijn, dat het ongecontroleerde bezit van
zodanige voorwerpen in strijd is met de wet of met het algemeen belang'. Uit de
memorie van antwoord blijkt dat de wetgever hierbij heeft gedacht aan 'voorwer-
pen waarvan het zondermeer duidelijk is, dat het bezit ervan tot nieuwe delicten
kan leiden (verdovende middelen, pornografiscbe lectuur, inbrekerswerktuigen
e.d.)' .16 Hiermee werd inhoud gegeven aan de speciaal-preventieve strekking
van de maatregel van onttrekking aan het verkeer. De gekozen formulering van
art. 36b Sr is echter zo ruim dat de ontrekking in de praktijk kon gaan functio-
neren als een verkapte verbeurdverklaring. Van de beoogde aanscberping van bet
onderscbeid tussen straf en maatregel is daardoor Diets terecht gekomen.
Ten tweede is de verbeurdverklaring van goederen toebehorende aan een ander
dan de veroordeelde beperkt tot voorwerpen behorende aan personen door wier
'opzet of schuld zij zich in verkeerde handen bevonden', terwijl deze beperking
voor de onttrekking Diet geldt. Deze inperking van bet toepassingsgebied van de
verbeurdverklaring is ingegeven door de wens derden te goeder trouw te bescher-
men. Door in de formulering van de wettekst uit te gaan van derden te kwader

" Het gewijzigd ontwerp van wet, waarin de nieuwe redactie van art. 36a (voorheen art. 119 Sv.) is
opgenomen bevat op het punt van de verruiming van de judicia geen enkele toelichting. Zie:
H.d.S.G. 1957-1958,4034,7.

16 H.d.S.G. 1957-1958,4034,5, p. 4.

319



trouw, wordt sterk de indruk gewekt dat deze personen worden 'gestraft' voor
het feit dat aan hen toebehorende voorwerpen zich door hun 'opzet of schuld' in
verkeerde handen bevonden. Dit kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn geweest
want op deze manier zouden deze categorie eigenaren worden bestraft zonder
proces (immers zij staan niet tereeht maar de verdachte die van aan hen toebeho-
rende voorwerpen gebruik heeft gemaakt bij het plegen van een stratbaar feit).
Het zou daarom verstandiger, en begrijpelijker, zijn geweest indien de wetgever
bij de verbeurdverklaring had vastgehouden aan het toebehorensvereiste. Inbre-
kerswerktuigen e.d., die niet aan de veroordeelde toebehoren hadden dan met het
oog op de speeiale preventie aan het verkeer kunnen worden onttrokken. De
verschillende functies van straf en maatregel zouden daardoor duidelijker tot hun
reeht zijn gekomen.
Ten derde wordt de onttrekking aan het verkeer, anders dan de verbeurdver-
klaring, beperkt tot inbeslaggenomen voorwerpen. De reden hiervan is dat bij
verbeurdverklaring van een niet inbeslaggenomen voorwerp de verwezenlijking
van het doel van de straf niet athankelijk is van de vraag of justitie er in slaagt
het betreffende voorwerp onder zich te krijgen. Het doel van de verbeurdverkla-
ring is, zo staat uitdrukkelijk in de memorie van toelichting te lezen, het toe-
brengen van leed. Dit doel wordt in ieder geval bereikt, of dit nu gebeurt doordat
de veroordeelde het betreffende voorwerp kwijt raakt, of door verhaal op zijn
vermogen, of door de exeeutie van de vervangende heehtenis. Het doel van de
maatregel, beveiliging van de maatschappij, wordt sleehts gerealiseerd indien het
voorwerp dat de maatschappelijke veiligheid in gevaar brengt daadwerkelijk aan
het verkeer wordt onttrokken. Op deze redenering valt ook veel af te dingen.
Indien de reehter een bepaald voorwerp verbeurdverklaart is het zijn bedoeling
om de veroordeelde in zijn eigendomsreeht op dit voorwerp te treffen. Het is. in
ieder geval uitdrukkelijk niet zijn bedoeling om de veroordeelde een bepaald
geldbedrag te laten betalen (de tegenwaarde van het verbeurde voorwerp) of de
veroordeelde in een huis van bewaring te laten opsluiten (vervangende heehtenis),
indien de reehter dat had gewild dan zou hij wel een geidboete respeetievelijk een
gevangenisstraf hebben opgelegd. Ook in dogmatisch opzicht is dit onderscheid
weinig doordacht. Door aan te knopen bij de toevallige omstandigheid of een
voorwerp al dan niet in beslag is genomen wordt een vertroebeling van het onder-
scheid tussen straf en maatregel in de reehtstoepassingspraktijk in de hand
gewerkt. De reehter die van mening is dat de veroordeelde de beschikking over
een bepaald voorwerp moet worden ontzegd, zal zeker nu in de nieuwe regeling
dezelfde eisen worden gesteld aan het causale verband tussen het geeonstateerde
stratbare feit en de op te leggen onttrekkingsmaatregel danwel verbeurdverkla-
ring, sterk geneigd zijn om athankelijk van de omstandigheid of dat voorwerp
zich reeds in handen van justitie bevindt, te kiezen voor een van beide sancties.
Het beoogde verschil tussen de onttrekkingsmaatregel en de straf van verbeurd-
verklaring wordt zo een farce.
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8.3 De Wet Vennogenssancties

De commissie vermogensstraffen, ook weI naar haar voorzitter de commissie van
Binsbergen" genoemd, werd ingesteld bij besluit van de minister van justitie
d.d. 9 mei 1966. In het instellingsbesluit was het doel van de commissie aIdus
geformuleerd:

1. een onderzoek in te stellen naar de feitelijke toepassing, hier te lande, van de straffen en straf-
rechtelijke maatregelen strekkende tot aantasting van het vermogen en daaromtrent rapport uit te
brengen;

2. van advies te dienen omtrent de vraag of, en zo ja in hoeverre:
a. de thans geldende speciale maxima voor de straf van geldboete dienen te worden verhoogd;
b. de algemene bepalingen betreffende het opleggen en ten uitvoer leggen van straffen en maatrege-

len als onder I bedoeld herziening behoeven.

De achtergrond van de instelling van de commissie vermogensstraffen was dat
men eindelijk werk wilde maken van de terugdringing van de korte vrijheidsstraf.
De omstandigheden hiertoe werden uiterst gunstig geoordeeld omdat de vermo-
genssanctie door het toegenomen welvaartspeil een goed aItematief leek voor de
korte gevangenisstraf. De commissie vermogensstraffen kreeg tot taak aan deze
doelstelling ook juridische consequenties te verbinden. In zijn installatierede gaf
de minister van justitie aan langs welke wegen dat zou dienen te gebeuren. De
bewindsman bepleit een ingrijpende herziening van de geldboete. Hij noemt
daarbij de mogelijke invoering van een dagboete systeem naar Scandinavisch
model. Daamaast bepleit de minister een uitbreiding van het pakket van vermo-
genssancties. In dat kader oppert hij de mogelijkheid om voor een aantaI sancties
uit de WED een plaats in te ruimen in het commune sanctiestelsel. Tenslotte
memoreert de minister nog enkele mogelijkheden tot vernieuwing van het stelsel
van vermogenssancties waaronder de veroordeling tot het vergoeden van de door
de gelaedeerde geleden schade. De onder 2b begrepen taakstelling liet zijns
inziens ook ruimte tot een kritische evaIuatie van het onderscheid tussen straf en
maatregel in de sfeer van de vermogenssancties. Deze boodschap zaI bij het
commissielid Hulsman ongetwijfeld in goede aarde zijn gevaIlen. Deze Rot-
terdamse hoogleraar in het straf(proces)recht pleitte destijds bij voortduring voor
de afschaffing van het onderscheid tussen straf en maatregel. Mijns inziens is het
voor een goed begrip van de latere rapportage van de Commissie Vermogens-
straffen nuttig om op deze plaats stil te staan bij de argumentatie waarop hij zijn
afwijzing van het dualistische sanctiestelsel baseerde. Een bondig resume van die
beweegredenen is te vinden in een prae-advies dat Hulsman in 1969 schreef naar
aanleiding van een in dat jaar gehouden congres over straftoemeting, Hulsman:

17 Naast Van Binsbergen waren ook onder andere L.H.C. Hulsman en W. Duk lid van dit gezel-
schap.
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'Om recht te doen aan de maatschappelijke ontwikkeling en de weerslag die deze heeft gehad op het
strafrechtelijk sanctiepakket, zullen wij ervan moeten afzien de straf aan te merken als een leed-
toevoeging en haar veeleer moeten definieren als een 'terechtwijzing'. Die terechtwijzing vindt plaats
in een gezagsrelatie en op grondslag van de constatering dat bepaald gedrag wederrechtelijk was en
dat van een normaal mens in die objectieve situatie (bij conformering aan de uitgangspunten van het
rechtsstelsel) verwacht kan worden dat hij dit gedrag vermijdt. Deze constatering impliceert een
afkeuring van bepaald gedrag. Aan die verbale afkeuring, die de inhoud is van de strafrechtelijke
veroordeling, kunnen dan andere gedragsbe"invloedende of conflictoplossende elementen worden
toegevoegd, voor zover dat voor het bereiken van de strafdoeleinden nodig en in het licht van de
eerder omschreven grenzen geoorloofd is. Deze herwaardering van de strafrechtelijke sanctie
impliceert, naar het mij voorkomt, dat wij afzien van het zeker voor buitenstaanders - en het strafrecht
is toch overwegend voor buitenstaanders bestemd- in de huidige situatie onbegrijpelijke onderscheid
tussen straf en maatregel' .14

Hulsman maakt duidelijk dat eIke zin aan het onderscheid tussen straf en maatre-
gel ontvalt indien het strafbegrip wordt geherdefinieerd tot een 'terechtwijzing'.
Daarmee toont bij impliciet aan hoezeer het tweesporenstelsel is verweven met de
traditionele visie op de straf als een intentionele leedtoevoeging wegens een
begane normschending. De commissie van Binsbergen gaat echter niet zo ver met
Hulsman mee dat ook zij het traditionele stratbegrip overboord zet. Niettemin
lijkt de commissie, voor rover het gaat om vermogenssancties, van het dualisti-
sche sanctiestelsel af te willen. Dit blijkt ondermeer uit de volgende passage uit
het eveneens in 1969 verschenen interimrapport van de commissie:

'Uit het voorgaande blijkt dat er naar de mening van de commissie geen principieel verschil bestaat
tussen de manier waarop de doeleinden van de strafrechtspleging door de straf (in enge zin) en door
de rnaatregel worden gediend, al zijn somrnige technieken van straffen tot nu toe voorbehouden aan
de straf (in enge zin). Tot de tot nu toe aan de straffen in enge zin voorbehouden technieken behoort
de symbolische versterking van de afkeuring, de bedreiging met leedtoevoeging en de leedtoevoeging
als inprentingstechniek, manifeste afkeuring of de tegernoetkoming aan vergeldingsverlangens. Gege-
yen haar uitgangspunt, ziet de commissie dan ook geen aanleiding binnen de sfeer van de vermo-
genssancties aandacht te bested en aan het dogmatische verschil tussen straf en maatregel. Voor zover
niet uitdrukkelijk anders blijkt, is in haar terminologie onder de straf tevens de maatregel begrepen.
Voor beide geldt ook, dat ze worden getroffen op grondslag van de constatering dat een bepaald
gedrag wederrechtelijk was, en dat een normaal mens in die objectieve situatie dit gedrag had kunnen
en behoren te vermijden. In deze zin is het beginsel 'geen straf zonder schuld' zowel voor de straf als
voor de maatregel geldig.
De comrnissie is er zich van bewust dat het voorgaande niet voor alle maatregelen opgaat. In enkele
gevallen hebben maatregelen zozeer een bestuursrechtelijk kaTakteT, dat zij kunnen worden opgelegd
in gevallen waarin het gedrag van de betrokkene, getoetst aan de hiervoren vermelde geobjectiveerde
maatstaf, in het geheel geen afkeuring verdient.
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de toepassing van de maatregel van onttrelling aan het
verkeer,\9 .

18 L.H.C. Hulsman, Strajtoemeting, een prae-advies, opgenomen in de bundel: Stra!, enige beschou-
wingen en meningen over het functioneren van de Nederlandse strafrechtspleging zoals ontwikkeld
op het 'Congres Strqftoemeting' gehouden op 28 feb. en 1 maarr 1969 te Den Haag, Baam 1969,
p.102.
interimrapporr van de commissie vennogensstraffen, 's-Gravenhage 1969, p. 17.19

322



Anders dan bij de zoeven geciteerde passage van de hand van Hulsman blijkt uit
het bovenstaande fragment uit het interimrapport Diet waarop deze belangrijke
relativering van het onderscheid tussen straf en maatregel is gebaseerd. Ik zal
daarom hieronder trachten de argumentatie van de commissie te reconstrueren.

8.3.1 Het interimrapport van de Commissie Vermogensstraffen

In haar interim-rapport stelt de Commissie Vermogensstraffen voorop (par. 2.2.)
dat vermogenssancties doelmatig moeten zijn. Doelmatig wil hier zeggen: ge-
schikt om 'tegen de geringste offers' 'de doeleinden die wij met ooze strafrechts-
pleging op het oog hebben te verwezenlijken. Die doeleinden zijn volgens de
commissie te omschrijven als:

'een zodanige beinvloeding van menselijk gedrag, dat wordt bevorderd dat dit overeenkomstig de
rechtsregels verloopt,
het wegnemen of verminderen van de onrust en de onvrede die door het delict in de samenleving
zijn ontstaan (conflictoplossing)' .'0

In het rapport wordt erop gewezen dat doeleinden, die Diet door het toepassen
van een sanctie, maar op andere wijze door de strafrechtspleging worden ge-
diend, in het rapport buiten beschouwing zullen blijven. De twee hierboven
geciteerde doeleinden zijn in de voorstelling van de Commissie Vermogens-
straffen dan ook doeleinden van de sanctie."
De commissie stelt uitdrukkelijk dat anders dan de genoemde gedragsbeinvloe-
ding en conflictoplossing de 'gerechtigheid zelve' ('het uit rechtvaardigheidsover-
wegingen effenen van de rechtsinbreuk door leedtoevoeging') geen doel van de
sanctie kan zijn. De commissie beroept zich bij deze afwijzing op het gegeven
'dat de vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst in ooze rechtsorde zijn
erkend". Daarnaast komt -volgens de commissie- dat het sanctiestelsel vanwege
de grote verschillen in straftoemeting en het bestaan van het opportuniteitsbegin-
sel ongeschikt is om de rechtvaardigheid te dienen. Maar -hoewel Diet uit recht-
vaardigheid kan worden gestraft- behoort de strafoplegging toch wei in rechtvaar-
digheid plaats te vinden. Ik citeer:

'Het gerechtigheidsgehalte van de sanctie wordt dan -negatief geformuleerd- overwegend een zaak van
begrenzing van de door de gemeenschapsorganen tegen het individu aan te wenden dwang en macht,
en positief geformuleerd- een kwestie van evenwicht tussen de belangen van de delinquent en die van
anderen' .12

20 lnterimrapport 1969, p. 9.
11 Zie ook: A.L. Melai, De straf en het gezichtspunt van de econometristen, opgenomen in:

Speculum Langemijer, 31 rechtsgeleerde opstellen, Deventer 1973, p. 324 en 325.
12 Interimrapport 1969, p. 14.
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Volgens de commissie betekent dit in concreto dat een sanctie slechts is geoor-
loofd indien:

'zij dienstig is aan een hierboven als aanvaardbaar aangemerkt sanctiedoel
(gedragsbeinvloeding en conflictoplossing), en haar nadelige bij-effecten de
voordelen niet te boven gaan' .

- de toegepaste sanctie niet 1.0 zwaar is 'dat zij door de rechtsgenoten (of een
representatieve doorsnee van de meest bij die sanctie betrokkenen, waaronder
de verdachte) als onevenredig met het delict zoals dat 'in concreto plaats
vond', of met de daaruit gebleken gevaarlijkheid, wordt ervaren'.

- de sanctie niet zwaarder is 'dan voor het dienen van de steeds relatief gefor-
muleerde sanctiedoelen nodig is: de optimale sanctie is de minimale'.

De commissie beschouwt de sanctie als een middel tot reaIisatie van de gewenste
gedragsbeinvloeding dan wei conflictoplossing. Deze definitie wijkt in zoverre af
van hetgeen gangbaar is dat daarin geen kenmerken of eigenschappen waaraan de
sanctie moet voldoen zijn opgenomen. Het doel (gedragsbeinvloeding c.q. con-
flictoplossing) staat vast maar het middel daartoe (de sanctie) kan in beginsel elke
vorm aannemen. De commissie neemt daarmee afstand van een aantal tot dan toe
vaste kenmerken van de sanctie zoals de idee dat straf voor de veroordeelde een
leed zou moeten inhouden, en dat dat leed zou dienen ter vergelding van een in
vrijheid begaan delict.
Hierboven hebben we gezien dat Hulsman de aldus geschapen ruimte invult door
de sanctie te definieren als een al dan niet verbale 'terechtwijzing'. De commissie
gaat niet zover en heeft zich kennelijk 'slechts' willen bevrijden van de oude
dogma's waarmee het denken over de straf is omgeven. Dat betekent ook dat de
00 van het onderscheid tussen straf en maatregel vervalt. Dit inzicht wordt in het
interim-rapport aldus verwoord: '(er bestaat) geen principieel verschil tussen de
manier waarop de doeleinden van de strafrechtspleging door de straf (in enge 00)
en door de maatregel worden gediend', maar 1.0 laat de commissie daarop voJgen
'al zijn sommige technieken van straffen tot nu toe voorbehouden aan de straf (in
enge 00)'. Tot de tot nu toe aan de straffen in enge 00 voorbehouden technieken
behoort de symbolische versterking van de afkeuring, de bedreiging met leedtoe-
voeging en de leedtoevoeging als inprentingstechniek, manifeste afkeuring of de
tegemoetkoming aan vergeldingsverlangens.

Nu de dogmatische basis aan het (wettelijke) onderscheid tussen straf en maat-
regel is ontvallen lijkt het bestaande wettelijke onderscheid ook geen lang leven
meer beschoren. Hieronder zaI blijken dat het niet 1.0 heeft mogen zijn. In het
eindrapport van de commissie en in het daarop gebaseerde wetsvoorstel wordt het
tweesporenstelsel zelfs nog aangescherpt (zie par. 8.3.7.).
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8.3.2 Het eindrapport van de commissie vermogensstraffen en de wet vermo-
genssancties

Het eindrapport van de commissie dat in 1972 verscheen bevat een groot aantal
concrete voorstellen tot wijziging van het stelsel van vermogenssancties. Verre-
weg de meeste van deze voorstellen werden overgenomen in wetsvoorstel 15012
(Wet Vermogenssancties) dat op 2 mei 1978 bij de tweede kamer werd inge-
diend. De in het wetsontwerp gedane voorstellen kunnen alsvolgt worden samen-
gevat:
a. De mogelijkheid van rechterlijk pardon, waarover de kinderrechter en kanton-
rechter reeds beschikken wordt algemeen.

b. Transactie wordt mogelijk bij alle strafbare feiten, met uitzondering van
misdrijven woorvoor gevangenisstraf van meer dan zes jaar is bedreigd.

c. Ingeval van transactie wegens misdrijf kan de belanghebbende daartegen
binnen 6 maanden beklag doen bij het gerechtshof.

d. De mogelijkheid tot oplegging van geldboete wordt algemeen.
e. De speciale maxima van de geldboete verdwijnen. In de plaats daarvan komen
zes generieke maxima (categorieen).

f. Het algemene minimum van de boete wordt verhoogd van f. 0.50 tot f. 5,-.
g. Elke bijkomende straf kan voortaan zonder combinatie met een andere sanctie
worden opgelegd.

h. De mogelijkheid om, bij veroordeling wegens een strafbaar feit, de maatregel
van ontneming van wederrechtelijk voordeel op te leggen, en om, in geval van
transactie, betaling van een bedrag (maximaal) gelijk aan dat voordeel te eisen
-beide reeds opgenomen in de WED- worden algemeen toepasbaar.

i. In geval van voorwaardelijke veroordeling kan de rechter, bij wijze van
bijzondere voorwaarde, bepalen dat een waarborgsom (waarvan het maximum
gelijk is aan dat van de boete) moet worden gestort. De bestaande bevoegd-
heid om storting van een waarborgsom te eisen -in de vorm van een maatregel
of van een voorwaarde bij transactie- in geval van een economisch delict, gaat
hierin op.

j. In de regeling van de verbeurdverklaring en de onttrekking aan het verkeer
worden enige wijzigingen aangebracht, die in hoofdzaak strekken tot verbeter-
de bescherming van de derde-rechthebbende

k. De motiveringseisen voor vonnissen van de strafrechter worden verzwaard,
met name daar waar het gaat om de straftoemeting.

Over het verdere verloop van de procedue kan ik melden dat het voorlopig
verslag van de vaste commissie voor justitie verscheen op 8 december 1978.23
Naar aanleiding hiervan werd het wetsvoorstel nog op belangrijke punten aange-

2l H.d.S.G. 1978-1979,15012,4.
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past. Deze wijzigingen zijn opgenomen in een nota van wijziging" die op 13
oktober 1981 tezamen met de memorie van antwoord" aan de tweede kamer
werd gezonden. Het eindverslag van de vaste commissie voor justitie werd
vastgesteld op 10 maart 1982.26 Op 18 en 19 mei 1982 werd bet wetsvoorstel in
de tweede kamer besproken. Waarna bet wetsvoorstel op 25 mei 1982, zonder
boofdelijke stemming, door de tweede kamer werd aangenomen. zr Het consent
van de eerste kamer volgde op 29 maart 1983. Op 1 mei van dat jaar trad de wet
vermogenssancties in werking.

Zoals reeds vermeld is de commissie vermogensstraffen in baar eindrapport
teruggekomen op baar aanvankelijke (zij bet voorzicbtig geformuleerde) standpunt
dat bet onderscheid tussen straf en maatregel op het terrein van de vermogens-
sancties zou kunnen vervallen. In het eindrapport wordt deze ommekeer niet
toegelicht. Wei bevat het eindrapport een korte paragraaf (3.1.) waarin de
wetssystematiscbe verschillen tussen straf en maatregel op een rijtje worden
gezet. Het onderscheid tussen beide sanctiecategorieen is, zo wordt gesteld, 'niet
aileen een kwestie van naam; met de rubricering bangen verschillen in de toepas-
selijke rechtsregels samen'. 28 Daarop laat de commissie de volgende opsom-
ming volgen:

'1. Alleen voor 'strafferi', in de technische zin, gelden de beperkingen die de artikelen 9, 45, 49, en
55-63 W.v.S. aan de mogelijkheid van op1egging stellen. Voor een enkel feit mag in beginsel niet
meer dan een hoofdstraf worden opgelegd. Een bijkomende straf kan, voor zover de wet niet
anders bepaalt, aileen worden opgelegd voor een feit waarop zij uitdrukke1ijk is gesteld. (Deze
regel is trouwens ook van toepassing op gevangenisstraf en hechtenis.) Voorts gelden nadere
beperkingen in geval van strafbare poging of medep1ichtigheid, dan wei van sarnenloop.

2. Naar de gangbare -althans in de gratiepraktijk gehuldigde- opvatting strekt het recht van gratie
zich aileen tot de als 'straffen' gekwa1ificeerde sancties uit, en dan nog met uitzondering van

disciplinaire straffen'. 29

Bij deze opsomming van de rechtsgevolgen van de indeling van strafrecbtelijke
sancties in een van beide categorieen kunnen de volgende kanttekeningen worden
gemaakt. Het tweede door de commissie vermogensstraffen genoemde verschil
tussen straf en maatregel is voorzover bet de vermogenssancties betreft komen te
vervallen bij de gratiewet van 23 december 198J30. Thans bepaalt art. 558,

24 H.d.S.G. 1981-1982,15012,6.
23 H.d.S.G. 1981-1982,15012,5.
26 H.d.S.G. 1981-1982~ 15012,8.
Z1 H.d.S.G. 1981-1982, HandelingenTweedeKamer, p. 3402.
28 Eindrapport Commissie Yermogensstraffen, 's-Gravenhage, 1972, p. 22.
29 Eindrapport 1972, p. 22.
'" Wet van 23 december 1987, Stb. 598, houdende regelen voor de indiening en behandeling en

beschikking op verzoekschriften om gratie. Boven de afkondiging van deze wet staat onder
andere: Alzo Wij in overweging genomen hebben ... dat het C ••• ) wenselijk is de bepalingen van
het Wetboek van Strafvordering die betrekking hebben op de indiening van verzoekschriften om
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derde lid Sv dat gratie ook mogelijk is terzake van 'door de Nederlandse straf-
reehter onherroeppelijk opgelegde maatregelen van onttrekking aan het verkeer,
ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel en verbeurdverklaring
ingevolge artikel 77i van het Wetboek van Strafreeht'. Ten aanzien van de sub. 1
genoemde verschillen in rechtsgevolgen kan worden opgemerkt dat de uit art. 9
Sr voortvloeiende verschillen tussen straf en maatregel met de invoering van de
wet vermogenssancties belangrijk zijn afgenomen omdat de bijkomende straf
sindsdien net als de hoofdstraf en de maatregel zowel zelfstandig als in een
onderlinge combinatie kan worden opgelegd. Het verschil tussen straf en maat-
regel voortvloeiende uit de exclusief op de straf van toepassing verklaarde
reductie op het strafmaximum (met een derde) bij poging of medeplichtigheid en
de beperkingen gesteld aan de cumulatie van straffen bij samenloop lijkt be-
langrijker dan zij in de praktijk is. In Nederland komt de opgelegde straf zelden
in de buurt van het strafmaximum, zodat de vermindering van de maximumstraf
bij poging of medeplichtigheid praktisch nauwelijks van betekenis is. Het feit dat
deze regeling nooit van overeenkomstige toepassing is verklaard op de maatrege-
len hangt bovendien eerder samen met de inhoud van de als maatregel aange-
merkte sancties dan met hun rechtskarakter. Indien het strafbare feit onvoltooid is
gebleven, is het niet goed denkbaar dat daarmee niettemin wederrechtelijk
voordeel zou zijn behaald. Ben reductie van het maximaal te ontnemen voordeel
zou tegen die achtergrond betekenisloos zijn. lets dergelijks geldt ook voor de
onttrekking aan het verkeer, Voorwerpen zijn immers een en ondeelbaar. Overi-
gens geldt hetzelfde voor de straf van verbeurdverklaring. Bij de schadevergoe-
dingsmaatregel is een regeling conform de artt. 45 en 49 Sr eenvoudig onredelijk.
Indien door de poging schade is veroorzaakt dan dient deze door de dader te
worden vergoed. Ben beperking van de maximale vergoeding tot 2/3 van de ver-
oorzaakte schade is dan absurd. Bij medeplichtigheid aan het veroorzaken van
schade ligt een dergelijke beperking van het schadebedrag al evenmin voor de
hand. Bovendien zou een zodanige regeling in strijd komen met het civiele recht
waar in dergelijke gevaUen wordt uitgegaan van hoofdelijke aansprakelijkheid.
Bij de TBR was een korting op de maximumduur bij poging of medeplichtigheid
eenvoudig onvoorstelbaar omdat deze sanctie qua duur onbepaald was. Nu in
1988 de maximum duur van de TBR bij Diet geweldsdelicten op 4 jaar is gesteld,
is het echter Diet onredelijk de vraag op te werpen waarom die maximumduur bij
poging en medeplichtigheid niet eveneens met een derde verminderd zou moeten
worden. Ook de cumulatie van gevangenisstraf en TBR terzake van een strafbaar
feit is, zo zullen we in hoofdstuk 10 zien, hoogst omstreden.
Op de betekenis van de door de commissie vermogensstraffen geinventariseerde

gratie te wijzigen opdat het mogelijk zij ook gratie te verzoeken en te verkrijgen van bepaalde
door de Nederlandse strafrechter opgelegde strafrechtelijke maatregelen, en voorts enkele andere
wetten daaraan aan te passen.
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verschillen in rechtsgevolg verbonden aan het als straf danwel als maatregel
aanmerken van strafrechtelijke sancties valt veel af te dingen. Niettemin vormden
deze verschillen voor de commissie aanIeiding voor de invoering van een aparte
titel in het wetboek van strafrecht voor de commune maatregelen. In het eindrap-
port van de commissie" valt hierover het volgende te lezen:

'Het Wetboek van Strafrecht bevat wei aigemene bepalingen omtrent straffen, maar nog Diet omtrent
maatregelen, Nu er, naast de reeds van de aanvang af in het wetboek voorziene maatregel van
plaatsing in een krankzinnigengesticht, en de twee later geintroduceerde maatregelen (ter beschikking-
stelling van de Regering en onttrekking aan het verkeer), een vierde maatregel voor volwasseoeo
wordt voorgesteld (ontnemiog van wederrechtelijk verk:regeo voordeel), leek het de commissie
dienstig, alsoog enkele algemene bepaliogeo op te oemeo. Deze zijo vervat io de ontwerp-artikelen
36a-36d. Naar de commissie vertrouwt, zullen zij in hoofdzaak voor zichzelf kunnen spreken'.

Titel ITa, zou als opschrift 'MAATREGELEN' moeten krijgen, en zou dienen te
bestaan uit drie afdelingen, te weten:
Eerste Afdeling: inleidende bepalingen.
Tweede Afdeling: maatregelen ten aanzien van het vermogen.
Derde Afdeling: vrijheidsbenemende maatregelen.

De algemene of inleidende bepalingen zijn vervat in de artikelen 36a tim 36d Sr.
Deze zouden er naar de opvatting van de commissie vermogensstraffen alsvolgt
uit moeten zien:

Artikel36a
De maatregelen zijo:
a. onttrekking aan het verkeer;
b. ootneming van wederrechtelijk verk:regen voordeel;
c. plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis;
d. terbeschikkingstelling.

Artikel36b
Tenzij bij de wet anders is bepaald, kan een rnaatregel alleen worden opgelegd bij de rechterlijke
uitspraak waarbij iemand wegens een strafbaar feit wordt veroordeeld.

Artikel36c
Voor zover de wet Diet anders bepaalt, kan een maatregel zowel afzonderlijk als tezamen met andere
rnaatregelen worden opgelegd.

Artikel36d
Aile Kosten van tenuitvoerlegging van een maatregel komen ten laste, al hetgeen door die tenuitvoer-
leggiog word! verkregen komt ten bate van de Staat.

Het voorgestelde artikel 36b is niet in het wetsontwerp overgenomen. Als reden
wordt daarvoor in de memorie van toelichting aangevoerd: 'Het spreekt zo zeer
vanzelf dat, tenzij bij de wet anders is bepaald, een maatregel alleen mag worden
opgelegd bij de rechterlijke uitspraak waarbij iemand wegens een strafbaar feit

31 Eindrapport 1972, p. 78.
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wordt veroordeeld, dat een uitdrukkelijke wetsbepaling daaromtrent kan worden
gemist";" Het is overigens aardig om te constateren dat wat in 1978 als 'van-
zelfsprekend' wordt aangemerkt, dat tien jaar later kennelijk niet meer is. In het
in 1988 gepubliceerde rapport van de werkgroep 'Iegislatieve projecten vermo-
genssancties' (zie: par. 8.4.) wordt namelijk beweerd dat een specifiek kenmerk
van de maatregel nu juist daarin is gelegen dat deze sanctie, anders dan de straf,
ook bij andere einduitspraken dan een veroordeling kan worden opgelegd.
Ook het door de commissie voorgestelde art. 36c ontbreekt in het wetsvoorstel.
Kennelijk is de mogelijkheid tot cumulatie van maatregelen zo vanzelfsprekend
dat in de memorie van toelichting aan het schrappen van dit artikel geen woorden
zijn vui! gemaakt. Van de vier inleidende bepalingen, die samen de eerste afde-
ling van titel ITa moesten vormen blijven er in het wetsontwerp nog maar twee
over. Ben daarvan, art. 36a, is eigenlijk niet meer dan een inhoudsopgave. In de
loop van de behandeling wordt dit artikel ter vereenvoudiging geschrapt, hetzelf-
de lot ondergaat het opschrift 'eerste afdeling, inleidende bepalingen'. De enig
overgebleven inleidende bepaling over de kosten en baten van de tenuitvoerleg-
ging wordt (als art. 36a) samengevoegd met de oorspronkelijke tweede afdeling
(Maatregelen ten aanzien van het vermogen). De nieuwe eerste afdeling (van titel
ITa) krijgt als opschrift eenvoudig 'Onttrekking aan het verkeer en ontneming van
het wederrechtelijk verkregen voordeel. (In 1988 wordt daaraan een tweede
afdeling toegevoegd getiteld: 'Plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis en terbe-
schikkingstelling). Wanneer men de geschiedenis rondom de invoering van een
aparte titel voor de maatregelen beziet, dan kan men moeilijk aan het gevoel
ontkomen dat het om een weinig geslaagde poging gaat om in de wetssystematiek
duidelijkheid te scheppen in een kwestie die in dogmatisch opzicht volledig is
vertroebeld. Immers noch de commissie, noch de voor het wetsontwerp verant-
woordelijk minister De Ruiter blijken in staat te expliciteren waarop het onder-
scheid tussen straf en maatregel precies berust. Beide beroepen zich op tradities.
Voor de commissie zijn bepaalde sanctietechnieken traditioneel voorbehouden aan
de straf. De bewindsman stelt zich op het standpunt dat de traditionele opvatting-
en met betrekking tot de straf hun waarde hebben behouden nadat de straftheorie
waarop ze berusten voor de praktijk heeft afgedaan. Dat blijkt uit de toelichting
van minister van justitie de Ruiter op het wetsvoorstel. De bewindsman stelt
onder andere:

'Ik meen dat de vergeldingsgedachte als zodanig niet geheel uit het hedendaagse strafrecht kan worden
losgemaakt. Reeds de woorden 'strafrecht', 'straf', en, vooral, 'schuld' geven een zekere associatie
aan de term 'vergelding'. De vergeldingsleer houdt niet slechts in dat op een bepaald vergrijp een
bepaalde sanctie 'ter verevening' moet volgen, maar zij stelt tevens grenzen aan die sanctie. Zij
voorkomt dat het strafbare feit voor de overheid een aanleiding wordt om zich, niet aan maat
gebonden, met de burger te gun bemoeien. Er bestaat derhalve een onmiskenbaar verb and tussen de
genoemde evenredigheid van doel en rniddel bij de rechtshandhaving en de vergeldingsgedachte die
bij de toepassing van het strafrecht de evenredigheid van delict en straf veronderstelt' .

n H.d.S.G. 1977-1978,15012,3, p. 44.
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De bewindsman houdt overigens met alleen vast aan bet beginsel van proportio-
nele vergelding maar ook in zekere zin aan de vergelding als grondslag voor de
straf:

'Toch blijft de vergeldingsgedachte een zekere betekenis houden. Tot de huidige doeleinden van het
strafrecht, ook van dit wetsontwerp, hoort de contlictoplossing. Hieronder dient te worden verstaan
het wegnemen van onrust in de samenleving, die door een delict of delicten in het algerneen is
veroorzaakt. Tot die onrust behoren niet aileen gevoelens van bedreiging van burgers of de sarnen-
leving maar ook verontrusting van morele aard over de gevolgen van normoverschrijdend gedrag voor
het functioneren van het maatschappelijk bestel. In het begrip 'contlictoplossing' zijn dan ook
elementen van de vergeldingsgedachte terug te vinden. Uit het voorgaande blijkt, dat de huidige straf-
rechtstoepassing weliswaar uitgangspunten van verschillende aard voorstaat, maar dat in die uitgangs-
punten elementen van de vergeldingsgedachte aanwezig blijven' .33

Respect voor traditie is van wezenlijk belang in bet strafrecbt. Nieuwe gezicbts-
punten moeten immers worden ingepast in een reeds bestaande structuur. Ingrij-
pende wijzigingen in de aan bet strafrecbt ten gronde liggende uitgangspunten,
zeker als deze frequent voorkomen, kunnen afbreuk doen aan de maatscbappelijke
acceptatie van de strafrechtspleging. Respect voor traditie is ecbter met betzelfde
als onwrikbaar vasthouden aan eenmaal gekozen uitgangspunten. De maatscbappij
verandert en daarmee ook de denkbeelden over strafrecbt. De wetgever doet er
goed aan dergelijke veranderingen in de wetgeving te verdisconteren. Indien dat
wordt nagelaten, vervreemdt het strafrecht van de samenleving. In dat licht is het
vasthouden aan traditionele denkbeelden omtrent de straf en daarop gebaseerde
dogma's als bet onderscheid tussen straf en maatregel, met zonder gevaar. Dat is
ook de strekking van Hulsman's opmerking dat bet voor de leek onbegrijpelijke
onderscbeid tussen beide sanctiecategorieen dient te worden afgescbaft.

8.3.3 De maatregel 'Ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel'

In het eindrapport van de commissie vermogensstraffen wordt voorgesteld om de
uit de WED bekende maatregel 'Ontneming van bet wederrecbtelijk verkregen
voordeel' ook in bet commune sanctiestelsel op te nemen. In de memorie van
toelicbting wordt deze stap met ovememing van de argumentatie van de commis-
sie vermogensstraffen verdedigd. Daartoe worden drie argumenten aange-
voerd;"

" H.d.S.G. 1981-1982, Bijlage, 15012,5, p. 9.
.. H.d.S.G. 1977-1978, 15012,3, p. 29.
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I. 'Wanneer een delinquent financieel (d.w.z. op geld te waarderen) voordeel heeft behaald door
middel van of uit het begane strafbare feit, en hem dat voordeel niet wordt ontnomen, zal dit in
het algemeen als onrechtvaardig worden ervaren door, en tegenover, degenen die zich wei
overeenkomstig de wet hebben gedragen. Aldus blijft een conflictsituatie, een onopgelost conflict,
bestaan' .

2. 'Laat men de delinquent in het genot van de wederrrechtelijk verkregen baten, dan kan -en zal
stellig niet zelden- afbreuk worden gedaan aan het (speciaal- en generaal-) preventieve effect dat
mede, wellicht zelfs in de eerste plaats, met het strafrechtelijk optreden wordt beoogd'.

3. 'Door de behaalde baten via een niet specifiek op ontneming daarvan gerichte sanctie (boete,
verbeurdverklaring) 'af te romen', bemoeilijkt men, zowel voor de delinquent zelf als voor
derden, het inzicht in de strafrechtelijke reactie. Zonder toelichting is dan immers niet duidelijk in
hoeverre de zwaarte van de sanctie is bepaald door de rechterlijke schatting van de grootte van het
verkregen voordeel, en in hoeverre door overwegingen die geen verband houden met dat voor-
deel'.

De commissie had als argument tegen invoering van de voordeelsontneming in
het commune recht o.a. genoemd: 'dat het openbaar ministerie wellicht weinig
geneigd zal zijn, oplegging van de maatregel te vorderen, omdat - bij het ontbre-
ken van de mogelijkheid van vervangende bechtenis - in geval van niet-betaling
of onvolledige betaling, de slecbt begaanbare weg van verhaal moet worden
gevolgd'. De commissie ging er daarbij blijkbaar vanuit dat vervangende hechte-
nis wegens niet nakoming van de betalingsverplicbting in verband met een
veroordeling tot voordeelsontneming niet mogelijk is. In zo'n geval zou immers
een straf (vervangende hechtenis) de plaats innemen van een maatregel (de
voordeelsontneming). De minister van justitie laat zich door een dergelijk dogma-
tisch bezwaar niet weerbouden om toch vervangende becbtenis mogelijk te maken
ter vervanging van de voordeelsontnemingsmaatregel. Ben aardige bijkomstigheid
daarbij is dat deze afwijking van de voorstellen van de commissie vermogens-
straffen in de memorie van toelichting als een tecbnische verbetering wordt
gepresenteerd.

8.3.4 De waarborgsom

De commissie vermogensstraffen beeft het aanvankelijk wenselijk geacht om de
maatregel 'storting van een waarborgsom' , evenals de voordeelsontneming, uit
de WED naar bet Wetboek van Strafrecht over te hevelen. In bet eindrapport
komt de commissie op dit standpunt terug en stelt voor de 'storting van een
waarborgsoin' in de vorm van een bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke
veroordeling in bet commune strafrecbt in te voeren. Voor deze wijziging wordt
het volgende argument aangevoerd:

'A1s de waarborgsom niet prompt wordt gestort, en getracht zou worden haar op inkomsten of
vermogen van de veroordeelde te verhalen, kan dit er toe leiden dat zij hetzij in het geheel niet, hetzij
slechts voor een gedeelte, hetzij uiteindelijk toch wei in haar geheel, maar pas tegen het einde van de
proeftijd, wordt geind, In al die gevaUen wordt het beoogde doel klaarblijkelijk gemist, althans onvol-
doende bereikt. Beter lijkt het, de rechter van geval tot geval te laten beslissen over de vraag wat er
moet gebeuren wanneer de waarborgsom niet binnenkomt. Is de verplichting tot storting (... ) opgelegd
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in de vorm van een bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling, dan heeft de reehter
in dat geval (vgl. artikel 14g W.v.S.) de keuze tussen: A. niets doen (omdat de veroordeelde met een
geldig excuus komt); b. volstaan met een waarschuwing; c. verlenen van enig uitstel; d. het te storten
bedrag vermeerderen of verrninderen; e. vervangen van de verpJichting door een andere bijzondere
voorwaarde; f. een (nadere) opdracht geven tot reclasseringshulp; g. de proeftijd verIengen; h.
opheffen van de verplichting tot storting, en k. gelasten van de tenuitvoerlegging van de voorwaarde-
lijk opgelegde sanctie. Bovendien is een combinatie van sommige van deze altematieven mogelijk.
AIleen reeds de veelheid en gevarieerdheid van de aldus -zonder ingrijpende wetswijziging, en geheel
binnen het bestaande wettelijk systeem- te openen mogelijkbeden bieden een sterk argument ten gunste
van de voorgestelde oplossing' .35

Deze argumentatie illustreert duidelijk de visie van de CODlIDlSSleop de sanctie
als een instrument van 'social engineering'. De gewenste gedragsbeinvloeding
dan wei de conflictoplossing kon het beste worden verwezenlijkt indien de rechter
als sociaal ingenieur beschikte over het meest verfijnde gereedschap. De bij-
zondere voorwaarde biedt de rechter in die functie vanwege het feit dat de wet
hem nauwelijks beperkingen oplegt de meeste ruimte om de gestelde strafdoelen
te verwezenlijken. In vergelijking met de bijzondere voorwaarde is de maatregel
een veel meer rigide instrument, omdat deze tot op grote hoogte analoog aan de
straf, nauwkeurig in de wet is vastgelegd. Hieruit blijkt dat naannate het sanctie-
karakter van de maatregel meer wordt onderstreept, onder andere door de
maatregeltoepassing te verbinden aan dezelfde voorwaarden als de strafoplegging,
de behoefte groeit aan rechterlijke afdoeningswijzen die niet aan die voorwaarden
zijn gebonden. In zekere zin vervult de bijzondere voorwaarde daardoor de func-
tie die aanvankelijk aan de maatregel was toegedacht. In mijn slotbeschouwing
(hoofdstuk 11) kom ik daarop terug.
De commissie had voorgesteld het maximum van de waarborgsom gelijk te stel-
len aan het maximum van de boete die voor het feit is bedreigd. Aangezien
echter tevens een, geheel of gedeeltelijk voorwaardelijke, boete kan worden
opgelegd, bepaalt het wetsontwerp dat boete en waarborgsom te zamen niet hoger
mogen zijn dan het boetemaximum.

8.3.5 De onttrekking aan het verkeer

De regeling van de maatregel 'onttrekking aan het verkeer', laatstelijk herzien in
1958 (zie par. 8.2.2.) is volgens de commissie vermogensstraffen 'niet volkomen
doorzichtig'. Daarbij denkt de commissie met name aan art. 36a Sr. Krachtens
dit artikel kunnen in 'geval van oplegging van straf of maatregel, van vrijspraak
of ontslag van alle rechtsvervolging, dan weI bij afzonderlijke beschikking op
vordering van het openbaar ministerie (... ) de inbeslaggenomen voorwerpen aan
het verkeer onttrokken' worden verklaard, "indien zij daarvoor vatbaar zijn'.

35 Eindrapport 1972, p. 27 en 28.
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Deze tekst roept bij de commissie o.a. de volgende vragen op:
1. Kan de onttrekking aan het verkeer inderdaad aileen worden bevolen bij een
einduitspraak waarbij hetzij een straf of maatregel wordt opgelegd, hetzij de
verdachte wordt vrijgesproken of van alle reehtsvervolging ontslagen? Zo ja, kan
dan toch wei tegelijk met, of (onmiddelijk) na, een andere einduitspraak (waarbij
de reehter zich zelf onbevoegd, het openbaar ministerie niet-ontvankelijk of de
dagvaarding nietig verklaart, dan wei volstaat met schuldigverkIaring zonder
toepassing van straf of maatregel) op vordering van het openbaar ministerie door
dezelfde reehter een afzonderlijke beschikking worden gegeven, krachtens welke
de voorwerpen in kwestie alsnog aan het verkeer worden onttrokken?
2. Welke reehter is bevoegd, die afzonderlijke beschikking te geven? (Het
antwoord hierop kan niet luiden: 'de reehter bij wie de strafzaak aanhangig is,
waarin de voorwerpen in beslag zijn genomen', want die zaak behoeft in het
geheel niet bij een reehter aanhangig te zijn, of ook maar ooit te zijn geweest.)
3. Is de mogelijkheid tot het geven van een afzonderlijke beschikking, ook nadat
de strafzaak reeds bij een onherroepelijk geworden uitspraak is geeindigd, wei te
rijmen met het beginsel 'ne bis in idem' (art. 68 W.v.S.)? Deze vraag wordt in
het rapport niet beantwoord. Echter aileen al het feit dat deze vraag door de
commissie werd gesteld vormt een bewijs te meer dat de strafreehtelijke maatre-
gel inmiddels werd erkend als een volwaardige strafreehtelijke sanctie. De strek-
king van art. 68 Sr is immers het uitsluiten van een dubbele 'bestraffmg', waar-
onder kennelijk een dubbele 'bemaatregeling' moet worden begrepen (zie hoofd-
stuk 11).

In het wetsvoorstel worden voorzieningen getroffen om deze door de commissie
opgeworpen onduidelijkheden te verhelderen. Daartoe worden in art. 36c uitdruk-
kelijk de uitspraken, waarbij de onttrekking kan worden opgelegd, in de wet
vastgelegd, en worden in het nieuwe art. 552f enige procedurele voorzieningen
getroffen.

Art. 36c komt te luiden:

'I. Onttrekking aan het verkeer kan worden uitgesproken:
bij de rechterlijke uitspraak waarbij iemand wegens een strafbaar feit wordt veroordeeld;
bij de rechterlijke uitspraak, waarbij overeenkomstig artikel 9a wordt bepaald dat geen straf zal
worden opgelegd;
bij de rechterlijke uitspraak, niettegenstaande vrijspraak of ontslag van aile rechtsvervolging,
wordt vastgesteld dat een strafbaar feit is begaan;
bij een afzonderlijke rechterlijke beschikking op vordering van het openbaar rninisterie.

2. De artikelen 33b en 33c, tweede en derde lid, alsmede artikel 446 van het Wetboek van Strafvor-
dering, zijn van overeenkornstige toepassing.

3. De maatregel kan tezarnen met strat'fen en andere maatregelen worden opgelegd.
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Art. 552f Sv komt te lui den:

1. Bevoegd tot het geven van beschikkingen als bedoeld in artikel 36c, eerste lid, onder 4, van het
Wetboek van Strafreeht is het gereeht waarvoor de zaak in eerste aanJeg zal worden vervolgd, is
vervolgd of had lrunnen worden vervolgd.

2. De beschikking wordt niet gegeven dan op een met redenen omklede vordering van de officier
van justitie.

3. Is bekend aan wie de voorwerpen toebehoren waarvan de onttrekking aan het verkeer wordt
gevorderd, dan wordt hem een afschrift van de vordering betekend. In dat geval beslist de rechter
nadat de belanghebbende in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord.

4. De beschikking is met redenen ornkleed. Zij wordt onverwijld aan de belanghebbende, zo deze
bekend is, betekend.

5. De officier kan binnen veertien dagen na dagtekening van de beschikking beroep in cassatie
instellen en de belanghebbendebinnen veertien dagen na de betekening.

6. De belanghebbende die beroep in cassatie heeft ingesteld of ingevolge het derde lid van dit artikel
is gehoord, kan geen beklag doen overeenkomstig artikel 552b.

De in 1958 ingevoerde artikelen 36b en 36c (oude nummering) ondergaan in het
ontwerp geen wijziging. Dat betekent dat de laatste zinsnede van art. 36b (thans
36d Sr) niet wordt gewijzigd hoewel zowel de commissie als de minister toegeven
dat de formulering 'waarvan het ongecontroleerd bezit in strijd is met het alge-
meen belang' 'rijkelijk vaag is en nogal ver gaat" Minister de Ruiter weet
echter evenmin als de commissie een betere omschrijving te bedenken. Hij ste1t:
'Ik ben echter met de commissie van oordeel dat het niet eenvoudig is een
volkomen bevredigende formule te vinden, algemeen genoeg voor boek 1 van het
Wetboek van Strafrecht, en voldoende gepreciseerd om een scherp beeld te geven
van de gevallen waarop wordt gedoeld' Y Ik zou daar aan toe willen voegen:
zulks klemt te meer daar deze 'formule' in feite de rechtvaardiging bevat voor
het gegeven dat deze maatregel bij andere einduitspraken dan een veroordeling
kan worden toegepast.

8.3.6 De verbeurdverklaring

Ten aanzien van de straf van verbeurdverklaring zijn de door de commissie
voorgestelde en in het wetsvoorstel overgenomen voorstellen vooral gericht op
het verbeteren van de rechtspositie van de derde-rechthebbende. In 1958 heeft de
wetgever ten aanzien van de verbeurdverklaring het zgn. 'toebehorensvereiste'
losgelaten. Dit betekent dat ook voorwerpen toebehorende aan een ander dan de
veroordeelde verbeurd \runnen worden verklaard. Voorwaarde was dan wei dat de
voorwerpen toebehoorden 'aan een persoon door wiens opzet of schuld zij zich in
verkeerde handen bevonden. of aan een persoon die geen bekende verblijfplaats
in Nederland heeft' (zie art 33a, tweede lid (oud) Sr). Hiermee werd beoogd

,. H.d.S.G. 1977-1978,15012,3, p. 35.
37 H.d.S.G. 1977-1978,15012,3, p. 35.
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schijnhandelingen, waannee werd getracht de litigieuze voorwerpen buiten het
bereik van justitie te brengen, tegen te gaan. Volgens de commissie vermogens-
straffen is dit doel ook te bereiken met een minder 'exorbitante' bepaling. Zij
stelt daarom de volgende formulering voor: 'Voorwerpen als bedoeld in het
vorige lid onder b-e kunnen, indien zij toebehoren aan een ander dan de veroor-
deelde, aIleen verbeurd worden verklaard, wanneer die ander bekend was met het
gebruik dat van die voorwerpen in verband met het feit is gemaakt, dan wei dat
gebruik redelijkerwijze had kunnen vermoeden'. In het wetsvoorstel is deze
formulering overgenomen.

8.3.7 De wet vermogenssancties en het tweesporenstelsel

Door de wet vermogenssancties wordt het tweesporenstelsei schijnbaar versterkt.
Er wordt een aparte titel voor de strafrechtelijke maatregelen ingevoerd en er
wordt een nieuwe vermogensmaatregel, de voordeelsontneming, in het commune
sanctiestelsel ingevoerd. Uit de bovenstaande bespreking van de wet vermogens-
sancties blijkt evenwel dat de wetssystematische versterking van het dualisme
gepaard ging met een rechtstheoretische uitholling. De schuldvergelding als
grondslag voor de strafoplegging wordt vervangen door een meer op conflictop-
lossing en gedragsbeinvloeding geente benaderingswijze. Traditionele opvattingen
omtrent de straf blijven evenwel op de achtergrond een rol spelen. Zeker voorzo-
ver uit die traditionele opvattingen waarborgen voor de justitiabele voortvloeien.
Zo wordt het beginsel van proportioneie schuldvergelding vertaald in de idee dat
de straf in de ogen van de rechtsgenoten van de gestrafte niet 'onevenredig'
zwaar mag zijn ten opzichte van het delict. Daarnaast blijkt het sanctiekarakter
van de strafrechtelijke maatregel onomstreden. Dat blijkt onder andere uit het
gegeven dat als vanzelfsprekend wordt aangenomen dat maatregelen in beginsel
slechts bij een veroordeling wegens een strafbaar feit mogen worden opgelegd,
dat er een nauw verband dient te bestaan tussen het strafbaar feit en de op te
leggen maatregel, en voorts dat (kennelijk wordt aangenomen dat) maatregelen
onder de reikwijdte van het in art. 68 Sr besloten beginsel vallen. Meer abstract
geformuleerd: de rechtswaarborgen die gelden voor strafoplegging zijn van
overeenkomstige toepassing op maatregeloplegging. Op dit uitgangspunt zijn
uitzonderingen mogelijk, zoals bijvoorbeeld bij de onttrekking aan het verkeer bij
andere einduitspraken dan een veroordeling, maar daartoe is een specifieke recht-
vaardiging vereist. Ben simpel beroep op het maatregelkarakter van die sanctie
kan in de ogen van de commissie vermogensstraffen geen genade vinden.
Bij deze conclusie dient overigens wei worden aangetekend dat gedurende de
procedure van de wet vermogenssancties de heersende crimineel-politieke in-
zichten belangrijk zijn veranderd. Ret op depenalisering gerichte perspectief van
de commissie Van Binsbergen is bijna onvergelijkbaar met dat van de wetgever
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van 1983, die de uitbreiding van bet stelsel van vermogenssancties in de eerste
plaats bescbouwt als een welkome bijdrage aan de vermindering van bet inmid-
dels ontstane capaciteitstekort in bet gevangeniswezen. Het is niet ondenkbaar dat
een dergelijke verscbuiving consequenties beeft voor de waardering van de
klassieke recbtsbeginselen.

8.4 Wetsvoorstel 21504, inzake de voordeelsontnemingsmaatregel

In 1987 verscbeen bet rapport 'financiele facetten van ernstige vormen van
criminaliteit' van de Recbercbe Adviescommissie (hierna aangebaaJd als: de
RAC-werkgroep). Het rapport bevat een inventarisatie van de bestaande wettelij-
ke mogelijkheden tot ontneming van wederrecbtelijk verkregen vermogen. Op
basis van deze inventarisatie kwam de RAC-werkgroep tot de conclusie dat de
wettelijke regeling uit 1983 te weinig mogelijkheden biedt om in een strafrecbte-
lijk kader wederrecbtelijk opgebouwde vermogens op te sporen en te ontnemen.
Ongeveer een jaar na bet RAC-rapport verscbeen bet eindrapport van de werk-
groep legislatieve projecten vermogenssancties. Deze door de minister van justitie
ingestelde (ambtelijke) werkgroep bad tot taak om op basis van de bevindingen
van de RAC-werkgroep een concept-wetsvoorstel voor te bereiden. Tegen die
acbtergrond bepleit de werkgroep legislatieve projecten vermogenssancties een
ingrijpende wetswijziging op grond van een drietaJ samenhangende redenen:
I. In de eerste plaats zou de beboefte om slagvaardiger te kunnen optreden

tegen bepaaJde vormen van criminaliteit zijn toegenomen, gelet op de stijging
van die criminaliteit en de maatscbappelijke ongerustbeid daarover.

II. Ten tweede kunnen de financiele winsten die worden bebaaJd met deze straf-
bare feiten zo boog oplopen dat de daartegen bedreigde geldstraffen daarbij
in bet niet vallen.

ill. Ten derde zou naar de mate waarin justitie minder mogelijkheden beeft om
deze vormen van criminaliteit effectief te bestrijden door een aanpak gericbt
op de ontneming van bet financieel gewin, bet verschijnsel toenemen en
uiteindelijk bet algemeen maatscbappelijk normbesef infecteren.

Gezien de ernst van de problematiek stelt de werkgroep een ingrijpende verrui-
ming van de voordeelsontnemingsmaatregel voor. Bij de concrete uitwerking van
baar voorstellen beeft de ministeriele werkgroep zich ten doel gesteld bet 'wezen-
lijke verschil in recbtskarakter tussen straf en maatregel in de straftoemetings-
praktijk duidelijker tot uiting te laten komen', Deze doelstelling zou in concreto
worden verwezenlijkt door:
a. Imperatief voor te schrijven dat de voordeelsontneming uitsluitend kan worden

opgelegd bij een afzonderlijke uitspraak na een daarop gericbte vordering van
het openbaar ministerie. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracbt dat de
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onderhavige maatregel als een afzonderlijke sanctie moet worden gezien, die
geheel los staat van de bestraffing wegens het feit waarvoor wordt veroor-
deeld. Aan dit voorstel liggen evenwel ook pragmatische motieven ten grond-
slag. Zo geeft de afzondering van de strafrechtelijke procedure de mogelijk-
heid voor de ontneming bijzondere procedurele voorzieningen te scheppen.
Het onderzoek naar de hoogte van het wederrechtelijk voordeel zal veelal een
financieel-technisch karakter dragen, waardoor behandeling door een gespecia-
liseerde kamer van de rechtbank gewenst is. Tevens voorkomt de afzondering
dat vermenging van procedures optreedt en dat het financiele onderzoek
vanwege de complexiteit en lange duur de opsporing en vervolging van de
verdachte onnodig ophoudt.

b. Door voordeelsontneming niet aileen mogelijk te maken bij een veroordeling
maar ook bij een schuldigverklaring zonder oplegging van straf, ontslag van
alle rechtsvervolging of vrijspraak. Bij deze laatste twee einduitspraken moet
echter wel bij rechterlijke beslissing worden vastgesteld, dat niettegenstaande
vrijspraak of ontslag 'de betrokken persoon' een strafbaar feit heeft begaan.
Op deze manier wordt volgens de werkgroep aansluiting gezocht bij de be-
staande mogelijkheden voor onttrekking aan het verkeer, hetgeen zij passend
acht met het oog op het maatregelkarakter van de voordeelsontneming.

c. Door naast de verruiming van de mogelijkheden tot voordeelsontneming op
het punt van de einduitspraken, de voordeelsontneming mogelijk te maken ter
zake van niet telastegelegde maar zogenaamde 'soortgelijke strafbare feiten',
indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat zij door de betrokkene zijn
begaan (art. 36e, tweede lid Sr). Hierdoor zou volgens de werkgroep ook op
het terrein van het materiele recht de speciaal-preventieve strekking van de
maatregel worden onderstreept.

d. Tenslotte door in het voorgestelde art. 36e, derde lid te bepalen dat in geval
van een veroordeling wegens een strafbaar feit waarop een geldboete is gesteld
van de vijfde categorie ook aan de veroordeelde toebehorend vermogen kan
worden onttrokken waarvan 'aannemelijk' is, dat dit op enigerlei wijze weder-
rechtelijk is verkregen. Voor ontneming van wederrechtelijk verkregen vermo-
gen overeenkomstig deze voorziening behoeft geen causale relatie te worden
aangetoond tussen het feit waarvoor is veroordeeld en het aangetroffen vermo-
gen. De veroordeling is in de ogen van de werkgroep slechts de aanleiding om
de gehele financiele situatie van de veroordeelde te onderzoeken. Strafrechte-
lijke maatregelen worden in de visie van de werkgroep niet toegepast wegens
een geconstateerd strafbaar feit maar naar aanleiding daarvan. Vanuit deze
optiek bestaat er geen reden vast te houden aan een causaal verband tussen het
illegaal verkregen vermogen en het bewezenverklaarde strafbare feit. Ieder
vermogensbestanddeel waarvan komt vast te staan dat het direct of indirect
langs illegale weg is verkregen, komt op grond van het voorgestelde art. 36e,
derde lid Sr voor ontneming in aanmerking. Niet aIleen vermogensbestandde-
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len die rechtstreeks door middel van strafbare feiten zijn verkregen, maar ook
indirect verkregen vermogen wordt de kwalificatie 'wederrechtelijk voordeel'
toebedeeld. De werkgroep stelt dienaangaande:
'Ook vermogensbestanddelen die op grand van een overigens rechtsgeldige
overeenkomst zijn verworven, doch met middelen die op hun beurt niet langs
legale weg zijn verkregen, vertegenwoordigen wederrechtelijk voordeel, dat
kan worden ingebracht bij de bepaling van de waarde waarop dat voordeel is
te schatten, zelfs indien aldus de omvang van het vermogen van de veroor-
deelde zou zijn toegenomen. Daaronder valt dus de auto of het huis dat met de
opbrengst van een transactie in verdovende middelen is aangeschaft, het
'witwassen' van zwart geld baat de veroordeelde niet. En daaronder vallen
ook revenuen die van de met uit illegale bron verkregen gelden verworven
voorwerpen worden geinkasseerd (interest, dividenten, huuropbrengst etc.).
Voldoende is dat aannemelijk is dat de veroordeelde op enigerlei wijze weder-
rechtelijk voordeel heeft verkregen. Dat kan dus betrekking hebben op geheel
andere situaties dan de gebeurtenis die tot de vervolging en veroordeling
aanleiding hebben gegeven. Daarin ligt slechts de aanJeiding om de gehele
financiele handel en wandel van de veroordeelde uit het veri eden tegen het
licht te kunnen houden' .38

De meeste voorstellen van de werkgroep legislatieve projecten vermogenssancties
worden ongewijzigd overgenomen in het op 5 april 1990 bij de tweede kamer
ingediende wetsontwerp 21504, getiteld: 'Wijziging van het Wetboek van Straf-
recht en het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten ter verruiming
van de mogelijkheden tot toepassing van de maatregel van ontneming van weder-
rechtelijk verkregen voordeel en andere vermogenssancties'. Voorzover hier
relevant heeft de minister op twee punten de aanbevelingen van de werkgroep
legislatieve projecten niet opgevolgd.
Ten eerste neemt de minister het voorstel niet over am de oplegging van de
voordeelsontnemingsmaatregel ook mogelijk te maken bij een schuldigverklaring
zonder oplegging van straf of van een einduitspraak houdende vrijspraak of
ontslag van alle rechtsvervolging, waarbij niettemin is vastgesteld dat degene op
wie die uitspraak betrekking had, een strafbaar feit heeft begaan. De bewindsman
schrijft dat hij op basis van de over het rapport van de werkgroep uitgebrachte
adviezen is overtuigd dat het voorstel de rechter bevoegd te maken de maatregel
in geval van vrijspraak op technische gronden op te leggen, op 'schier onoverko-
melijke bezwaren' stuit. Hij ziet voorts geen praktische noodzaak om ruimte voor
toepassing van de maatregel open te laten in geval van ontslag van rechtsver-
volging. Voor wat betreft de schuldigverklaring zonder oplegging van straf is een
aparte vermelding overbodig omdat een dergelijke uitspraak een veroordeling is.

,. Eindrapport van de werkgroep legislatieve projecten vermogenssancties, 's-Gravenhage, 1988, p.
31.
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Anders dan de werkgroep verbindt de minister dus geen consequenties aan het
maatregelkarakter van de voordeelsontneming op het punt van de einduitspraken.
Dat maatregelkarakter speelt echter ook in de argumentatie van de minister een
belangrijke rol. Zo neemt hij de andere hierop gebaseerde voorstellen van de
werkgroep over in het definitieve wetsvoorstel. Daarnaast trekt de bewindsman
nog een andere consequentie uit het maatregelkarakter van de door art. 36e
bestreken sanctie. Deze ligt in de relatie tussen haar uitvoerbaarheid en het al of
niet in leven zijn van degene aan wie de maatregel is opgelegd. De werkgroep
heeft in haar eindrapport gesteld niet zo ver te willen gaan de maatregel ook nog
toepasselijk te laten zijn wanneer de dader inmiddels is overleden. Dat is volgens
de bewindsman te billijken wanneer een vervolging nog niet tot een onherroepe-
lijke oplegging van de maatregel heeft geleid. Minder vanzelfsprekend is zijns
inziens het verval van het recht tot tenuitvoerlegging door de overheid van een
ontnemingsmaatregel als gevolg van de na de oplegging ingetreden dood van
degene aan wie zij is opgelegd. Naar huidig recht vervalt het recht tot tenuitvoer-
legging door de dood van de veroordeelde. Dit voigt uit art. 75 Sr, luidende:
'Het recht tot uitvoering van de straf of maatregel vervalt door de dood van de
veroordeelde'. Voorgesteld wordt aan deze bepaling toe te voegen: 'met uit-
zondering van de maatregel tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voor-
deel' .39 In de memorie van toelichting wordt deze wijziging aldus toegelicht:

'Het ligt (.) niet voor de hand dat de erfgenamen zonder meer gevrijwaard zijn van de schulden die
een overledene nalaat, ook al bestaat die schuld uit een krachtens een beslissing van de strafrechter
aan de staat te voldoen geldbedrag. Vandaar het voorstel om een uitzondering op de algemene regel
van art. 75 te maken, een uitzondering die echter niet behoort te gelden voor de uitvoerbaarheid van
geldboeten, welke immers als leedtoevoeging aan de veroordeelde zijn bedoeld'.4O

8.4.1 Wetsvoorstel 21504 vanuit dogmatisch perspectief

In hoofstuk 1 heb ik de hierboven besproken voorstellen waarmee wordt beoogd
het maatregelkarakter van art. 36e te accentueren getoetst aan de door Jonkers
opgestelde criteria voor het onderscheid tussen straf en maatregel. Ik kwam op
basis daarvan tot de conclusie dat het maatregelkarakter van de voordeelsontne-
ming door het wetsvoorstel inderdaad wordt versterkt. Daarbij heb ik evenwel de
aantekening gemaakt dat de voordeelsontneming nieuwe stijl de enige maatregel
is die voldoet aan alle kenmerken van het dogmatisch schema. Op zichzelf zegt
dat nog niets over de legitimiteit van de voorstellen. Integendeel: door het maken
van inbreuken op de voor strafoplegging gangbare rechtswaarborgen wordt het
maatregelkarakter van de voordeelsontneming in wetssystematische zin weliswaar

39 H.d.S.G. 1989-1990,21504, 1-2, p. 4 .
.. H.d.S.G. 1989-1990,21504,3, p. 10.

339



versterkt, maar wanneer dat maatregelkarakter vervolgens wordt gebruikt als
argument om die inbreuken op die gang bare rechtswaarborgen te rechtvaardigen
is er sprake van een klassieke cirkelredenering. Er wordt immers ten onrechte als
reeds bewezen aangenomen dat straf en maatregel in dogmatisch opzicht zodanig
van elkaar verschillen dat de voor strafoplegging geldende rechtswaarborgen bij
maatregeltoepassing Diet in acht genomen hoeven te worden, en voorts wordt
nergens aannemelijk gemaakt dat, zo er al een wezenlijk verschil zou bestaan
tussen straf en maatregel, de voordeelsontneming als maatregel zou moeten
worden aangemerkt. Over dat laatste punt kan ik kort zijn. In hoofdstuk 1 heb ik
al aandacht besteed aan de redenering op basis waarvan de voordeelsontneming
als maatregel wordt aangemerkt. Met de voordeelsontneming zou geen leedtoe-
voeging worden nagestreefd maar slechts een herstel van de rechtmatige toestand.
Ik zaI mijn commentaar op deze redenering Diet herhalen. Op deze plaats volstaat
de vasts telling dat de bedoelingen van de wetgever Diet aansluiten bij de perceptie
van de justitiabele. Een 'geplukte' crimineel zal ongetwijfeld het gevoel hebben te
zijn gestraft. De 'gewone burger' zal dat Diet anders zien."

Over het verband tussen het veronderstelde maatregelkarakter van de voordeels-
ontneming en het Diet van toepassing zijn van de voor strafoplegging gangbare
rechtswaarborgen, kunnen na de voorafgaande hoofdstukken enige aanvullende
opmerkingen worden gemaakt.
In hoofdstuk 1 hebben we gezien dat de maatregel volgens Jonkers op 7 punten
verschilt van de straf. Ik zal deze verschilpunten kort herhalen:
1. Strafoplegging is bedoelde leedtoevoeging, maatregeloplegging is onbedoelde

leedtoevoeging;
2. het delict en de straf zijn onlosmakelijk verbonden, voor de maatregel vormt

bet delict slechts een aanleiding;
3. schuldvergelding is specifiek voor de straf, maar Diet voor de maatregel;
4. de schuld limiteert de straf, de maatregel wordt Diet gelimiteerd door schuld;
5. de maatregel bedoelt de straf aan te vullen;
6. het opheffen van een concreet aanwijsbaar gevaar vormt de grondslag van de

maatregel;
7. de maatregel heeft primair een speciaal-preventieve strekking, de straf heeft

primair een generaal preventieve strekking.

Ik kwam bij de bespreking van de bestaande maatregelen in hoofdstuk 1 tot de
concIusie dat, de voorgestelde nieuwe voordeelsontnemingsmaatregel uitgezon-
derd, geen enkele maatregel aan al deze criteria voldoet. Na de uitvoerige
behandeling van de geschiedenis van het onderscheid tussen beide sanctiecatego-
rieen weten we waarom. In de voorafgaande hoofdstukken is gebleken dat het

41 vgl. Hulsman in par. 8.3.
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onderscheid tussen straf en maatregel op een bestendige, maar niet op een onver-
anderlijke traditie berust. De opvattingen omtrent de relatie tussen beide sane-
tiecategorieen zijn in de loop der tijd veranderd en de sporen daarvan zijn in de
wet terug te vinden. Jonkers analyse van het in de wet tot uitdrukking gebrachte
onderscheid tussen strafen maatregel heeft dan ook betrekking op uiteenlopende
historische ideeen. Tegen die achtergrond is het uiterst merkwaardig dat de
voor eelsontneming nieuwe stijl wei aan alle door Jonkers opgestelde criteria
voldoet. Bij nadere beschouwing blijkt dan ook dat deze criteria in het wetsont-
werp 21054 uit hun historisch en contextueel verband zijn getrokken. Zo leidt
Jonkers uit de wettelijke regeling van de TBR af dat de schuldvergelding speci-
fiek is voor de straf en niet voor de maatregel en voorts dat de maatregel de straf
bedoelt aan te vullen en tenslotte dat het opheffen van een concreet aanwijsbaar
gevaar de grondslag van de maatregel vormt. Deze criteria moeten worden bezien
tegen de achtergrond van de in de jaren twintig heersende opvattingen omtrent
het verschil tussen de gevangenisstraf en de volwassenen-TBR. In de jaren
twintig werd de TBR inderdaad gezien als een vrijheidsbeneming ter aanvulling
van de gevangenisstraf bedoeld voor die gevallen waarin deze vanwege de
limiterende werking van het beginsel van proportionele schuldvergelding te kort
duurde om de maatschappij te beveiligen tegen het gevaar dat de betrokken
psychopaat spoedig zou recidiveren. In 1975 toen Jonkers zijn criteria opstelde-----was dat beslist niet de heersende opinie omtrent de verhouding tussen gevangenis-
straf en TBR. In hoofdstuk 10 zal worden bescbreven dat op dat moment juist
werd gewerkt aan een ingrijpende herziening van de TBR, omdat de vigerende
opvattingen omtrent het doe I en de functie van de TBR naast de gevangenisstraf
nogal waren veranderd. Wanneer dus in de memorie van toelichting bij wetsvoor-
stel 21504 wordt betoogd dat de straf van geldboete, waarvan de hoogte vanwege
haar strafkarakter een uitdrukking moet vormen van het verwijt dat de veroor-
deelde wordt gemaakt, moet worden aangevuld met een maatregel die specifiek is
bedoeld voor de ontneming van het wederrechtelijk genoten voordeel en dat het
eigen karakter van de maatregel wordt onderstreept door imperatief voor te
schrijven dat de voordeelsontneming uitsluitend kan worden opgelegd bij een
afzonderlijke beslissing, wordt geen beroep gedaan op de heersende inzichten
omtrent het onderscheid tussen beide sanctiecategorieen maar op ideeen daarom-
trent die in de jaren twintig opgeld deden in de context van het onderscheid
tussen de gevangenisstraf en de TBR. lets dergelijks geldt voor het voorstel niet
langer vast te houden aan het causale verband tussen voordeelsontneming en het
bewezenverklaarde strafbare feit. Ieder vermogensbestanddeel waarvan vast komt
te staan dat het direct of indirect langs illegale weg is verkregen, komt op grond
van het voorgestelde art. 36e, derde lid voor ontneming in aanmerking. Hiermee
zou de regel dat de maatregel niet wegens, maar naar aanleiding van een straf-
baar feit wordt toegepast in wetssystematische zin worden benadrukt. De gel-
dingskracht van deze 'regel' is echter uiterst dubieus. Zij valt namelijk terug te
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voeren op de discussie rondom de onttrekking aan het verkeer van intrensiek
gevaarlijke voorwerpen in 1958. In de memorie van toelichting bij de wet van 22
mei 1958 werd opgemerkt dat de onttrekkingsmaatregel niet wegens, maar naar
aanleiding van een geconstateerd strafbaar feit werd toegepast. Daarmee werd
verklaard dat intrinsiek gevaarlijke voorwerpen ook indien deze Diet aan de
veroordeelde toebehoorden, aan het maatschappelijke verkeer kunnen worden
onttrokken. Het is duidelijk dat dit criterium slechts begrepen kan worden tegen
de achtergrond van de gemeengevaarlijkheid van de betrokken voorwerpen. Dit
criterium kan dan ook niet zondermeer in relatie worden gebracht met de voor-
deelsontneming. In de eerste plaats omdat de onttrekkingsmaatregel weI betrek-
king heeft op voorwerpen die in verband kunnen worden gebracht met het
bewezenverklaarde feit terwijl dat causaIe verband in het voorgestelde art. 36e.
derde lid Sr wordt losgelaten. In de tweede plaats omdat de regeling van de
onttrekking aan het verkeer moet worden begrepen vanuit het perspectief van de
gemeengevaarlijkheid van de betrokken voorwerpen. Vermogen, zelfs aI is dat
wederrechtelijk verkregen, is echter nooit intrinsiek gevaarlijk.
De conclusie die uit het bovenstaande kan worden getrokken is dat een beroep op
het 'rechtskarakter' van de maatregel een uitermate smalle argumentatiebasis
vormt voor de in het wetsontwerp 21054 op de gangbare rechtswaarborgen
gemaakte inbreuken.
Bovendien zijn de voorwaarden voor straf en maatregeloplegging de afgelopen
honderd jaar gestaag naar elkaar toegegroeid. De voorstellen van de werkgroep
vormen een breekpunt in die ontwikkeling.

8.4.2 Conclusies t.a. v. Wetsvoorstel21504

Op grond van het bovenstaande kan de conclusie worden getrokken dat er aileen
uiterst dubieuse dogmatische en geen wetssystematische argumenten zijn aan te
voeren om de voordeelsontneming bij maatregel te realiseren. Waarbij nog moet
worden aangetekend dat het verscherpen van het verschil in voorwaarden voor de
oplegging van beide sanctiecategorieen een breekpunt vormt in een bestendige
historische ontwikkeling. De werkgroep heeft kennelijk de dogmatische argu-
menten het zwaarst laten wegen. Ben cynisch ingestelde waarnemer zou zich
kunnen afvragen of de werkgroep legislatieve projecten het door haar zelf opge-
worpen maatregelkarakter van de voordeelsafroming niet ten onrechte aIs argu-
ment gebruikt om daarmee allerhande discutabele aanbevelingen een schijn van
legitimatie te verschaffen. Hij rou rich daarbij kunnen baseren op het voorstel
van de werkgroep legislatieve projecten om de oplegging van de voordeelsontne-
ming ook ingeval van vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging mogelijk te
maken. Dit voorstel wordt beargumenteerd met de volgende redenering. De
werkgroep erkent op p. 26 van het rapport dat het in de praktijk niet aItijd
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mogelijk is een scherpe scheiding tussen het toepassingsbereik van straffen en
maatregelen aan te leggen. Dit manco wil de werkgroep opheffen door 'een
verruimde toepassing te geven aan de maatregel van ontneming van wederreehte-
lijk verkregen voordeel' zodat het onderscheid tussen straffen en maatregelen
'ook in de straftoepassingspraktijk duidelijker tot uiting (kan, schr.) (... ) komen'.
Op dezelfde pagina wordt de lezer voorgespiegeld dat het voorstel om voordeels-
ontneming bij vrijspraak of ontslag van reehtsvervolging mogelijk te maken
'passend (is, schr.) bij het maatregelkarakter van deze sanctie'F Daarmee is de
cirkel rondo Het door de werkgroep voorgestelde criterium om een 'beter' onder-
scheid te kunnen maken tussen straffen en maatregelen wordt aIs argument ge-
bruikt om een concreet voorstel, de loskoppeling van veroordeling en winstafro-
ming, te verdedigen. In het definieve wetsvoorstel komt de mogelijkheid om de
voordeelsontnemingsmaatregel bij andere einduitspraken dan een veroordeling toe
te passen niet meer voor. Echter ook in het wetsvoorstel wordt het maatregelka-
rakter van de voordeelsontneming aangegrepen ter reehtvaardiging van omstreden
constructies. Ik denk daarbij aan bet voorstel om dwingend voor te schrijven dat
de voordeelsontneming niet tegelijkertijd met de uitspraak over het telastegelegde
feit, aIs onderdeel van de daarbij vast te stell en sanctie, kan worden opgelegd,
docb uitsluitend bij afzonderlijke uitspraak op vordering van het openbaar minis-
terie. Deze aanbeveling berust volgens de memorie van toelichting op de overwe-
ging dat aIdus wordt benadrukt dat de 'maatregel als een afzonderlijke sanctie is
te beschouwen en niet tot onderdeel van een afgewogen sanctiepakket ware te
maken'v? Dit argument heeft natuurlijk sleehts gelding voor diegene die de
opvattingen van de minister (en de werkgroep) over het onderscbeid tussen straf
en maatregel onderschrijft. Daarnaast wordt op deze manier de principiele bete-
kenis van dit voorstel versluierd. Uit de artt. 348-350 Sv voigt namelijk dat geen
strafreebtelijke sanctie mag worden opgelegd dan na een onderzoek op de grond-
slag van een concreet omschreven gedraging, gebaseerd op een wettelijke strafbe-
paling tijdens een - in beginsel - openbare tereehtzitting, gevolgd door een
beraadslaging op dezelfde grondslag en naar aanleiding van bet gehouden onder-
zoek. Desintegratie van bet onderzoek dient, aIdus Melai, te worden vermeden
met het oog op de deugdelijkheid van de in de artikelen 348 en 350 Sv van de
reebter gevorderde beslissingen. Die kwaIiteitsgarantie is slechts gewaarborgd
indien die beslissingen worden gewezen naar aanleiding van het - in het bewust-
zijn van de rechter liefst niet verbleekte - onderzoek op de terechtzitting." Ook
de Hoge Raad beeft uitgesproken dat splitsing van het proces zich niet verdraagt
met het stelsel van het strafproces zoaIs dit uit bet systeem van 348 en 350 Sv
voortvloeit. Zo overwoog ons hoogste reehtscollege:

"
Rapport 1988, p. 26 en p. 27.
Rapport 1988, p. 28.
Zie Melai in noot onder HR 14 mei 1974, NJ 1974,468.
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Naar huidig recht is de oplegging van straf of maatregel slechts mogelijk, indien
daaraan direct een beoordeling van de overige vraagpunten van 348 en 350 Sv ten
grondslag ligt. Met dit beginsel wordt in wetsvoorstel 21504 gebroken zonder op
de merites van de zaak in te gaan."
Impliciet lijkt het aan de aanbevolen voordeelsafroming toegedichte maatregelka-
rakter vergaande gevolgen te bebben in de sfeer van strafrechtelijke beginse\en.
Hierboven is dat reeds aangetoond ten aanzien van bet in de artt. 348 en 350
besloten strafrechtelijke beginsel. Daamaast is met uitgesloten dat de verruimde
voordeelsontneming met terugwerkende kracht op i1\egaal verworven vermogens
wordt toegepast. Daaraan ligt kennelijk de opvatting ten grondslag dat bet in art.
1, eerste en tweede lid Sr opgesloten beginsel met zou gelden voor maatregelop-
legging". Hetzelfde kan worden opgemerkt met betrekking tot art. 36e, derde
lid Sr. Het gegeven dat de gewezen verdachte/veroordeelde de legale herkomst
van zijn vermogen aannemelijk moet maken vormt een duidelijke inbreuk op de
presumptio innocentiae. Het feit dat deze pijler van ons strafrecht zo gemakkelijk
ter zijde kan worden gesteld is blijkbaar alweer een uitvloeisel van het maatre-
gelkarakter van de (vernieuwde) voordeelsontneming. lets soortgelijks geldt voor
bet in het wetsvoorstel geheel niet onderkende gevaar van interferentie van een
eerder opgelegde geldboete in de strafzaak in hoofdzaak en een bij de afzonder-
lijk procedure opgelegde voordeelsontneming. Het is immers niet denkbeeldig dat
zowel in de hoogte van de opgelegde geldboete als in de boogte van de voor-
deelsontneming hetzelfde il\egaal verworven voordeel wordt verdisconteerd. Het
bezwaar dat zoiets een dubbele bestraffing zou kunnen opleveren geldt in dit
geval kennelijk niet omdat in het eerste geval sprake is van bestraffing en in bet
tweede geval van bemaatregeling .

'Mede gezien in het licht van het bepaalde in art. 279 Sv gedoogt art. 358 tweede lid van dat
Wetboek geen andere uitleg dan dat bij een en dezelfde uitspraak - de einduitspraak - moet worden

beslist "over de punten, bij art. 350 vermeld' .45

., In deze zaak zijn twee arresten gewezen. In het eerste, door het Hof Arnhem gewezen arrest,
werd de verdachte schuldig verklaard ter zake van het bewezenverklaarde zonder dat werd
overgegaan tot strafoplegging (anders dan op grond van art. 9a Sr). In een tweede arrest ging het
Hof wei hiertoe over, nadat de verdachte de hem opgedragen dienstverlening had voltooid.

'" Daarnaast rijst de vraag of de uitwerking van de afzonderlijke procedure in de voorstellen van de
werkgroep de toets der kritiek kan doorstaan. lndien wordt gelet op de in de intemationale verdra-
gen neergelegde waarborgen is het nog maar de vraag of, gezien de terrnijn van twee jaar waar-
binnen de officier van justitie zijn vordering tot voordeelsontnerning aanhangig moet maken bij de
rechtbank, de redelijke terrnijn van art. 6 EVRM niet in het gedrang komI. Wanneer men ervan
uit zou gaan dat de terrnijn een aanvang neemt op het moment dat vanwege de overheid jegens de
betrokkene een handeling wordt verricht waaruit deze heeft opgernaakt en in redelijkheid heeft
kunnen oprnaken dat het OM het emstig voomemen heeft tegen hem een strafvervolging in te
stellen - naar rnijn mening in ieder geval bij aanvang van het eerste procedure - dan staat het vast
dat de verdachte langer in onzekerheid zal verkeren omtrent de definitieve afloop van het
onderzoek.

'7 Zie daaromtrent het in par. 6.6. weergegeven standpunt van B.V.A. Roling.

344



Als er een les uit de voorafgaande boofdstukken kan worden getrokken dan is dat
deze: uit de benoeming van een strafsanctie tot maatregel voigt niet automatiscb
dat strafrechtelijke beginselen daarop geen betrekking bebben. Anders gezegd: de
maatregel is met het wondermiddel tegen lastige recbtsbeginselen. In de vooraf-
gaande boofdstukken beb ik vastgesteld dat maatregelen op grond van bet concre-
te gevaar waarop zij zijn toegespitst, ook bij afwezigheid van een of meer
aJgemene voorwaarden voor strafoplegging kunnen worden toegepast. Ondanks
bet ontbrekende verwijt wordt de psycbopaat bij wijze van maatregel ter be-
schikking gesteld. Het concrete gevaar dat dit individu voor zijn medemens
vormt, legitimeert de toepassing van deze sanctie ondanks de afwezigheid van de
verwijtbaarbeid. Ook andere maatregelen kunnen indien dit uit de strekking van
de betrokken sanctie voigt worden toegepast niettegenstaande de afwezigheid van
een aJgemene voorwaarde voor strafoplegging.

Strafrecbtelijke beginselen, aJs bet legaJiteitsbeginsel, bet ne bis in idem beginsel
en de presumptio innocentiae gelden ecbter in beginsel ook ten aanzien van
maatregelen. Ben beroep op het maatregelkarakter kan nooit bet opzij zetten van
een van deze beginselen recbtvaardigen. Indien strafrechtelijke beginselen moeten
wijken dan is dat bet gevolg van een recbtspolitieke keuze en met een uitvloeisel
van een aJ dan met verondersteld maatregelkarakter van een sanctie. Onder
invloed van deze gedacbte is de laatste jaren ook gewerkt aan verbetering van bet
maatregelinstrumentarium. De maximering van de TBR als uitvloeisel van bet
daarop van toepassing geacbte legaJiteitsbeginsel vormt daarvan een voorbeeld.
De vaststelling dat het buiten toepassing laten van rechtsbeginselen is gebaseerd
op een recbtspolitieke keuze, mag geen reden zijn om de argumenten waarop die
keuze is gebaseerd onvermeld te laten. Door bet maatregelkarakter van de voor-
deelsontneming expliciet of impliciet aJs voldoende redengeving te bescbouwen
voor aanbevelingen die diep ingrijpen in belangrijke recbtsbeginselen wordt de
recbtspolitieke stellingname van de werkgroep verhuld. Ben gedachtenexperiment-
je kan dit verwijt verduidelijken. Stel dat de werkgroep in navolging van de
commissie- Terwee had gekozen voor een voordeelsontnemingsstraf In dat gevaJ
was het mijns inziens ondenkbaar geweest om zonder nadere argumentatie
inbreuk te maken op zowel het legaJiteitsbeginsel, aJs het ne bis in idem beginsel,
aJs de presumptio innocentiae.
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8.5 Wetsvoorstel 21345, inzake de Schadevergoedingsmaatregel

Op 20 augustus 1985 werd door de minister van justitie een 'Commissie wette-
lijke voorzieningen slacbtoffers in bet strafproces' ingesteld. In 1988 bracbt dit,
naar baar voorzitter ook wei de commissie Terwee-van Hilten, genoemde gezel-
scbap haar eindrapport uit. Het bevat een concept-wetsontwerp met een bijbeho-
rende memorie van toelicbting. In het rapport worden, voorzover hier van
belang, twee ingrijpende bervormingen voorgesteld."
a. De commissie is van mening dat er een schadevergoedingsstraJ moet worden

ingevoerd.
b. Er zou een nieuw onderdeel moeten worden toegevoegd aan de bepalingen

omtrent de voorwaardelijke veroordeling, op grond waarvan de dader kan
worden verplicbt om een som gelds te storten in het schadefonds geweldsmis-
drijven of ten gunste van een instelling die zicb ten doel stelt belangen van
slacbtoffers van strafbare feiten te behartigen.:"

Het concept-wetsvoorstel is door het ministerie van justitie verspreid onder een
grote groep belangbebbenden en beoefenaren van de wetenscbap, teneinde advies
te verkrijgen omtrent de wenselijkheid van de voorgestelde wijzigingen van de
bestaande wetgeving. De geleverde kritiek beeft de minister geinspireerd tot enige
wijzigingen in bet concept van de commissie-Terwee. Zo geeft de minister tbans
de voorkeur aan een scbadevergoedingsmaatregel boven de door de commissie
voorgestelde scbadevergoedingsstraJ Na bet gebruikelijke advies door de Raad
van State is bet wetsontwerp op 11 oktober 1989 ingediend bij de tweede kamer,
De vaste Commissie van Justitie heeft op 28 Mei 1990 haar voorlopig verslag
over het wetsvoorstel uitgebracht. De leden van deze commissie beoordeelden het
wetsvoorstel overwegend positief. Dat neemt niet weg dat zij de minister op tal
van punten om een nadere toelicbting bebben gevraagd. De bewindsman is
daarop uitvoerig ingegaan in zijn memorie van antwoord die op 11 oktober 1990
naar de tweede kamer is verzonden. Daarbij is gevoegd een nota van wijzigingen
waarbij het wetsvoorstel op enige details is gewijzigd. Op dit moment (voorjaar
1992) mag worden aangenomen dat het wetsontwerp zonder veel problemen bet
staatsblad zal halen.

•• Meer informatie omtrent de inhoud van het commissierapport is verstrekt door J. Roording, De
schadevergoedingsstraf. Rapport van de commissie-Terwee, AA 1989, p. 40-47, T.M. Schalken,
De positie van het slachtoffer in het systeem van strafprocesrechtelijke rechtsbetrekkingen, AA
1989, p. 238-245, en G. Knigge, Beantwoording rechtsvraag 184, AA 1989, p. 689-694.

'9 Naar geldend recht is het twijfelachtig of zo'n bijzondere voorwaarde geoorloofd is. Zie hierom-
trent M.S. Groenhuijsen, Verdediging van collectieve belangen in het strafrecht, in M.B.W.
Biesheuvel e.a., Verdediging van collectieve belangen via de rechter, Zwolle 1988, m.n. p. 123-
128.
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Het meest verstrekkende voorstel van de commissie-Terwee betreft zonder twijfel
de invoering van een schadevergoedingsstraf. Aan dit voorstel liggen verschillen-
de overwegingen ten grondslag:

I. In de eerste plaats biedt de schadevergoedingsstraf aan slachtoffers van delic-
ten een aantal voordelen. Die voordelen zijn50:

- De schadevergoedingsstraf komt het slachtoffer ten goede en niet de Staat.
- Het slachtoffer wordt ruet geconfronteerd met invorderingsperikelen. Het
openbaar ministerie is belast met de executie van de schadevergoedingsstraf.

- De schadevergoedingssttraf heeft een grote principiele betekenis omdat in deze
sanctie het belang van het slachtoffers uitdrukkelijk tot uiting komt.

II. In de tweede plaats berust het voorstel om de schadevergoedingsstraf als
nieuwe sanctie te introduceren op de overweging dat deze straf de gebruike-
lijke strafdoeleinden kan dienen. Hieronder zal in verkorte vorm de onder-
bouwing van deze stelling door de commissie worden weergegeven:

- Het delict vormt in de eerste plaats een inbreuk op een concreet belang van
het slachtoffer. Van de reaktie op dat delict mag dan worden verwacht dat aan
dat geschonden belang aandacht wordt besteed.
Het strafproces heeft een 'vredemakende' functie. Deze functie komt pas tot
haar recht indien de reaktie op het delict niet voorbij gaat aan het particuliere
belang.
De speciaal-preventieve strekking van het strafrecht wordt door de schadever-
goedingsstraf bevorderd. De verplichting van de dader om de door hem aange-
richte schade te vergoeden verscherpt het bewustzijn van de dader te moeten
instaan voor de gevolgen van zijn handelen, hetgeen een eerste voorwaarde is
voor een succesvolle resocialisatie van de veroordeelde.
De schadevergoedingsstraf vervult een generaal-preventieve functie. De
verplichting om de aangerichte schade te vergoeden die door overtreding van
een strafbepaling is ontstaan, vergroot het respect voor de belangen die door
de strafbepaling worden beschermd.
De schadevergoedingsstraf past binnen het kader van de vergelding. Met een
beroep op Langemeijer stelt de commissie dat 'indien het volgen van leed op
schuld een eis van gerechtigheid is, de gerechtigheid toch zeker eist, dat het
leed, dat een ander schuldeloos door het strafbare feit lijdt, op de schuldige
wordt afgewenteld' .51

Tenslotte kan de schadevergoedingsstraf volgens de commissie een bijdrage
leveren aan de conflictoplossing. Door de schadevergoeding kunnen gevoelens
van kwetsing of wrok bij het slachtoffer worden verzacht.

'" Weltelijlce voorzieningen slachtoffers in het strafproces, Rapport van de Commissie wettelijke
voorzieningen slachtoffers in her strafproces, 's-Gravenhage 1988, p. 45.

" Rapport Cie Terwee, 1988, p. 25.
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Deze overwegingen van de commissie-Terwee vormen een bevestiging van mijn
eerdere constatering dat de opvattingen omtrent het strafbegrip (vooral sinds de
jaren zestig) belangrijk zijn gewijzigd. De vergelding, voor de tweede wereldoor-
log nog het onbetwiste uitgangspunt van elke discussie over de straf blijft van
belang maar wordt niet langer gezien als het enige en zelfs niet als het belangrijk-
ste gezichtspunt van waaruit de vraag naar de legitimiteit en het doel van de straf
wordt beantwoord. In par. 8.3.1. heb ik aandacht besteed aan de denkbeelden
van de commissie vermogensstraffen op dit terrein. Uit de gedachtenwisseling
tussen minister van justitie De Ruiter en het parlement over de opvattingen van
de commissie vermogensstraffen bleek reeds dat schuldvergelding op de achter-
grond een rol blijft spelen maar dat daarnaast andere sanctiedoeleinden als
legitiem worden aangemerkt. In dat verband kwamen de gedragsbeinvloeding en
de confictoplossing aan de orde. Geheel in deze lijn voegt de commissie- Terwee
daar nu de schadeloosstelling van de gelaedeerde partij aan toe. Echter net als
naar aanleiding van de voorstellen van de commissie vermogensstraffen blijken de
traditionele (primair op schuldvergelding geente) opvattingen over de straf diep te
zijn geworteld. Dat blijkt uit de omzetting van de schadevergoedingsstraf in een
dito maatregel in het definitieve wetsontwerp. In de memorie van toelichting
wordt dienaangaande opgemerkt:

'In de sfeer van de vennogenssancties is het belangrijkste verschil tussen de vennogensstraf en de
vennogensmaatregel, dat met de straf beoogd wordt aan de dader vanwege zijn gedrag en zijn schuld
daaraan leed toe te voegen. Een toevoeging waarop een maatregel, zoals bijvoorbeeld de teruggave
van het wederrechtelijk genoten voordeel (art. 36e Sr), niet primair is gericht. De vermogensmaatre-
gelen zijn in eerste instantie gericht op de bescherming van de maatschappij (onttrekking aan het
verkeer, art. 36b Sr) of het herstel van de rechtrnatige toestand, (ontneming van het wederrechtelijk
genoten voordeel). Gelet op deze verschillen in rechtskarakter tussen de vennogensstraffen en
maatregelen ligt het meer in de rede de schadevergoedingsverplichting als maatregel en niet als een
straf aan te merken. De schadevergoedingsplicht is primair gericht op het herstel van de rechtmatige
toestand en voegt, zoals in de adviezen wordt geconstateerd, geen extra leed aan de dader toe. Dit laat
echter onverlet dat de schadevergoedingsmaatregel een strafrechtelijke sanctie is die ( ... ) voldoet aan
de doeleinden van het strafrecht. Het verschil met een straf is echter dat de veroordeelde een
verplichting wordt opgelegd, waaraan hij reeds uit andere hoofde behoort te voldoen. De maatregel

voegt derhalve geen extra leed toe'. 52

Kortom: De straf is een leedtoevoeging ter vergelding van schuld. De maatregel
heeft met schuldvergelding niets uit te staan, zij wordt uitsluitend toegepast ter
bescherming van de maatschappij of het herstel van de rechtmatige toestand en
dient derhalve zoveel mogelijk van punitieve aspecten gespeend te zijn. De
schadevergoedingssanctie is gericht op het herstel van de rechtmatige toestand en
voegt, zo stelt de bewindsman, geen extra leed toe. Daarom moet zijns inziens de
voorkeur worden gegeven aan de invoering van een schadevergoedingsmaatregel
boven een schadevergoedingsstraf. De minister waardeert het rechtskarakter van

" H.d.S.G. 1989-1990,21345,3, p. 5.
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de schadevergoeding geheel anders dan de commissie- Terwee. Deze commissie
motiveert haar voorstel tot invoering van een schadevergoedingsstraJ door te
wijzen op verschillende voordelen, waarvan het belangrijkste is dat in deze
sanctie het belang van het slachtoffer erkenning vindt.53 Een sanctie die een
schuldvergeldend karakter heeft en waarmee dezelfde doeleinden kunnen worden
nagestreefd als met de andere straffen, mag volgens de commissie zonder be-
zwaar als een nieuwe straJ worden aangemerkt. Zoals gezegd: De minister deelt
deze opvatting niet. Hij sluit zich daarmee aan bij de kritiek die van verschillende
kanten is geuit op de door de commissie gevolgde gedachtengang. De commissie
zou lichtvaardig zijn omgesprongen met de dogmatiek van het straf- en civiel-
reeht. De voorgestelde schadevergoedingsstraf zou een 'hybride karakter'54
hebben, zou ,tweeslachtig , zijn55, ze zou een 'mixtum compositum' zijn van pu-
bliek- en privaatrecht." Groenhuijsen stelt dat deze bezwaren kunnen worden
toegespitst op vijf punten". Hieronder parafaseer ik zijn bevindingen:

I. Schadevergoedingsstraf zou geen straf zijn omdat er geen leedtoevoeging aan
de veroordeelde mee wordt beoogd." In par. 1.3.2. hebben we gezien dat
ditzelfde argument is aangevoerd voor het als maatregel aanmerken van de
voordeelsontnemingssanctie. Ik merkte naar aanleiding daarvan op dat dit
argument 'ongeloofwaardig' aandoet. Degene die zijn vermogen als gevolg
van een uitspraak van de reehter in de staatskas ziet vloeien zal dit zeker als
een 'straf' ervaren. Ten aanzien van de schadevergoedingsverplichting geldt
hetzelfde. Groenhuijsen stelt dat het nauwelijks voor twijfel vatbaar is 'dat
een dader die -tegen zijn zin- wordt verplicht om een slachtoffer schadeloos
te stellen, dit zal ervaren als een leed, dat hem door de reehter wordt toege-
voegd"." Ret is voor de veroordeelde volstrekt irrelevant of de reehtbank
met het opleggen van een schadevergoedingssanctie ook een leedtoevoeging
heeft beoogd. De veroordeelde constateert sleehts dat hij een grote inspan-
ning zal moeten leveren om de vereiste prestatie te kunnen verrichten.
Daarbij moet worden bedacht dat een eventuele opbrengst van het delict
doorgaans al lang is gespendeerd op het moment dat het schadeherstel wordt
bevolen. Bovendien draagt de strafreehtelijke context waarin de verplichting

S3 Rapport Commissie-Terwee, 1988, p. 45
" Zie o.a, het Advies vergadering van Resac-voorzitters omtrent het rapport van de commissie-

Terwee, 1988, p. 5.
" H. van Soest, S.R.B. Walther, Schadevergoeding en strafrecht, NIB 1988, m.n. p.1339
,. Advies werkgroep Vereniging voor Rechtspraak omtrent het rapport van de commissie-Terwee,

1988, p. 2
st M.S. Groenhuijsen, Goed nieuws voor slachtoffers van delicten, AA, 1989.
,. Zie stelling 6 bij het proefschrift van P.C. Vegter, Vonnen van detentie, diss. Nijmegen, Arnhem

1989
j9 Aldus ook: het advies van de Stichting Reclassering Dordrecht om trent het rapport van de

commissie-Terwee, 1988, p. 2.
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tot schadevergoeding wordt opgelegd, bij aan het leedtoevoegende karakter
van de sanctie. De gehele procedure staat immers in het teken van openbare
afkeuring van de telastegelegde daad. De laakbaarheid van de verweten
gedraging wordt publiekelijk en demonstratief onderstreept door het optreden
van de rechtsgemeenschap ten behoeve van het slachtoffer. En tenslotte zijn
ook de rechtsgevolgen van de voorgestelde sanctie van dien aard dat er van
een leedtoevoeging moet worden gesproken: de registratie in de justitiele
documentatie brengt nadelen met zich mee, onder andere wanneer de betrok-
kene nadien opnieuw met het strafrecht in aanraking komt.

II. Een tweede bezwaar tegen de schadevergoedingsstraf is geuit door het
bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Dit gezelschap
stelt in een brief aan de minister van justitie: 'Dogmatisch gezien lijkt het
onjuist de schadevergoeding als straf aan te merken, aangezien zij niets toe-
voegt aan de bestraffing van de dader, nu de verplichting tot schadevergoe-
ding rechtstreeks uit de wet voortvloeit'. Groenhuijsen merkt in Ars Aequi
op dat 'Ook deze bedenking op gespannen voet (staat) met het rechtsleven'.
Groenhuijsen:
'door het delict ontstaat er een verbintenis uit de wet (art. 1401 BW) om de
daardoor aangerichte schade te vergoeden. Maar de nakoming van zo'n
verbintenis is geen sinecure. Noch de dader, noch het slachtoffer zal de
daadwerkelijke betaling van schadevergoeding beschouwen als een vanzelf-
sprekende, op de wet berustende handeling, waarbij de rechterlijke tussen-
komst van geheel andere aard is dan bij het opleggen van een straf",

ill. In de derde plaats is kritiek uitgeoefend op de wettelijke voorwaarde inhou-
dende dat deze straf alleen zou mogen worden opgelegd indien de dader
volgens de criteria van het burgerlijk recht aansprakelijk is voor de toege-
brachte schade. Die voorwaarde zou berusten op een inconsequente gedach-
tengang. De waarde van de sanctie is immers volgens de commissie gelegen
in de publieke erkenning (en het vereffenen) van het leed dat het slachtoffer
als gevolg van het delict heeft geleden, en dat leed is niet kleiner wanneer de
dader vol gens het burgerlijk recht (net) niet aansprakelijk is.6O Ik kan, met
Groenhuijsen, niet inzien dat de onderhavige voorwaarde tot een dogmatisch
probleem leidt, of dat daaraan in de praktijk grote nadelen zijn verbonden
voor slachtoffers van delicten. De verwijzing naar het privaatrecht is niet
meer dan een specificatie van het financiele nadeel dat - bij wijze van uitzon-
dering - rechtstreeks via het publiekrecht kan worden verhaald. Ret past bij
uitstek in het strafrecht om de inhoud van de op te leggen sancties zo nauw-
keurig mogelijk te omschrijven.

Zie o.a. H. van Soest, S.R.B. Walther, 1988, p. 1340.
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IV. Een vierde punt van de door Groenhuijsen geinventariseerde kritiek betreft
de bepaling waarin oplegging van de schadevergoedingsstraf wordt gebonden
aan het maximum van de tegen het feit bedreigde geldboete. De commissie
presenteert dit als een consequentie van het publiekreehtelijke karakter van
deze straf: er zal naar haar mening een duidelijk verband moeten bestaan
met de ernst van het begane feit en de zwaarte van de overige straffen die
daartegen zijn bedreigd, alsmede met de persoon en de persoonlijke om-
standigheden van de dader. Volgens de critici verdraagt een dergelijke
maximering zich niet met het karakter van de schadevergoedingsverplichting.
De hoogte van de daadwerkelijk gel eden schade en niet het boetemaximum
dient een grens te stell en aan de schadevergoedingsverplichting. Groen-
huijsen stelt dat er rowel dogmatische als ook reehtspolitieke redenen zijn op
grond waarvan moet worden betoogd dat het door de commissie voorgestelde
strafmaximum dient te vervallen." Ik ben het daannee eens en kan mij dan
ook geheel vinden in het uiteindelijke wetsvoorstel waarin het boetemaximum
als begrenzing van de op te leggen schadevergoedingsverplichting is verval-
len. Ik zie alleen niet in waarom daartoe de schadevergoedingsstraf in een
dito maatregel zou moeten worden veranderd.

V. Een soortgelijke kwestie doet zich voor ten aanzien van de draagkracht van
de dader. Vol gens de commissie-Terwee brengt het publiekreehtelijke karak-
ter van de sanctie met zich mee dat de reehter rekening moet houden met de
draagkracht van de dader (vgl. art. 24 WvSr). Het bestuur van de Neder-
landse Vereniging voor Reehtspraak stelt hier tegenover dat aldus een rech-
terlijk matigingsreeht in het schadevergoedingsreeht wordt geintroduceerd,
dat nog niet in het reeht bekend was.? Groenhuijsen stelt hier tegenover dat
op dit punt geen sprake is van een vernieuwing in het vermogensreeht, maar
dat de commissie op een verstandige (systematisch verdedigbare) manier re-
kening heeft willen houden met de maatschappelijke realiteit dat verdachten
in strafzak:en doorgaans over weinig geld beschikken. Er is geen enkel
redelijk doel mee gediend om iemand te veroordelen tot een schadever-
goeding die zijn financiele armslag te boven gaat.

De conclusie uit het bovenstaande moet zijn de commissie tereeht heeft geopteerd
voor een schadevergoedingsstraf. De uiteindelijke ministeriele keuze voor de
schadevergoedingsmaatregel moet worden geplaatst in de hierboven bij de bespre-
king van de voordeelsontneming gesignaleerde tendens om slagvaardige sanctio-

6' Zie: Groenhuijseo, 1989, die stelt dat de rnaatschappelijke ernst van het delikt ook afhankelijk is
van de omvang van de daardoor aangerichte schade.

02 Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, 1989, p. 2
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nering in toenemende mate te zoeken in het opleggen van maatregelenP Het
verdient geen aanbeveling om ook het schadeherstel aan slachtoffers op die wijze
vorm te geven. Daarbij komt nog dat de omzetting van de schadevergoedingsstraf
in een schadevergoedingsmaatregel in wetssystematisch opzicht nauwelijk beteke-
IDS heeft. Vergelijking van art. 36f Sr (wetsvoorstel 21345)64 met art. 32 (Cie-
Terweej" leert dat tussen beide sancties maar ren verschil kan worden aange-
wezen dat zou kunnen worden teruggevoerd op het onderscheid in rechtskarakter
tussen straf en maatregel: De maximale hoogte van de schadevergoedingsstraf is
gekoppeld aan de maximale geldboete voor het feit waarvoor wordt veroordeeld
terwijl deze koppeling bij de schadevergoedingsmaatregel ontbreekt. De voor-
waarden voor toepassing (een veroordeling wegens een strafbaar feit plus aan-
sprakelijkheid naar burgerlijk recht) en de combinatiemogelijkheden met andere
sancties (de schadevergoeding kan samen met elke straf, bijkomende straf of
maatregel worden opgelegd) zijn echter identiek. Dit geringe verschil tussen de

Zie o.a. het eindrapport van de Werkgroep legislatieve projecten vermogenssancties, 's-Graven-
hage 1988 .
De nieuwe maatregel wordt als art. 36f opgenomen in titel IIa 'Maatregelen".
Art. 36f luidt:
'I. Bij een rechterlijke uitspraak waarbij iemand wegens een strafbaar feit wordt veroordeeld, kan
hem de verplichting worden opgelegd tot beta ling aan de staat van een som gelds ten behoeve van
het slachtoffer. De staat keert een ontvangen bedrag onverwijld uit aan het slachtoffer.
2. De rechter kan de rnaatregel opleggen indien en voorzover de verdachte jegens het slachtoffer
naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade.
3. De maatregel kan te zamen met straffen en andere maatregelen worden opgelegd.
4. De art. 24a en 24b, eerste tot en met vierde lid, zijn van overeenkomstige toepassing, met dien
verstande dat de verhoging van het ingevolge de maatregel verschuldigde bedrag vervalt aan de
staat,
S. Betalingen door de veroordeelde aan de staat verricht, strekken in de eerste plaats tot voldoe-
ning van de maatregel en vervolgens tot voldoening van de krachtens het vierde lid ingetreden
verhogingen
6. Art. 24c is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de toepassing van de
vervangende hechtenis de verplichting ingevolge de maatregel tot schadevergoeding ten behoeve
van het slachtoffer niet opheft' .

6j Dit art. 32 Sr. (voorstel Cie-Terwee) luidt:
'I. De schadevergoedingsstrafbestaat uit de betaling van een som gelds door de veroordeelde aan
de staat ten behoeve van de benadeelde partij als bedoeld in artikel S\a van het Wetboek van
Strafvordering. De staat keert een ontvangen bedrag onverwijld uit aan de benadeelde partij.
2. Zij kan worden uitgesproken bij veroordeling wegens enig strafbaar feit indien en voor zover
de verdachte jegens de benadeelde partij naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade.
3. Zij kan niet hoger zijn dan de geldboete die ten hoogste voor het strafbare feit kan worden
opgelegd. De artikelen 23, eerste en tweede lid, en 24 zijn van overeenkomstigetoepassing.
4. De artikelen 24a en 24b eerste, tweede, derde en vierde lid zijn van overeenkomstige toepas-
sing, met dien verstande dat de verhoging van de schadevergoedingsstrafvervalt aan de staat.
S. Betalingen door de veroordeelde aan de staat verricht, strekken in de eerste plaats tot voldoe-
ning van de schadevergoedingsstraf en vervolgens tot voldoening van de krachtens het eerste en
tweede lid van art, 24b ingetreden verhogingen.
6. Artikel 24c is eveneens van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de toepassing
van de vervangende hechtenis de verplichting tot voldoening van schadevergoeding aan de
benadeelde partij niet opheft'.

..
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schadevergoedingsstraf en -maatregel rechtvaardigt het vermoeden dat de keuze
van de minister voor de maatregel inderdaad is ingegeven door rechtstheoretische
motieven. In dit opzicht bestaat er een verschil met wetsvoorstel 21504, naar
aanleiding waarvan ik heb geconcludeerd dat de legislatieve voorkeur voor een
voordeelsontnemingsmaatregel mede lijkt te zijn ingegeven door de wens om in-
grijpende inbreuken te maken op de gangbare wetssystematiek. Wetsvoorstel
21345 lijkt van dergelijke instrumentalistische smetten verschoond te zijn geble-
yen. Kennelijk is naar een zo groot mogelijke dogmatische zuiverheid gestreefd.
Het is onder die omstandigheden nogal merkwaardig dat de voorgestelde scha-
devergoedingsmaatregel de enige maatregel is, waarvoor meer voorwaarden voor
oplegging gelden dan zelfs bij de traditionele straffen gebruikelijk is. Zo kan de
schadevergoedingsmaatregel slechts bij een veroordeling worden opgelegd. Dat
betekent dat aan alle algemene voorwaarden voor strafoplegging (een bewezen-
verklaring, die oplevert een strafbaar feit en een 'verwijtbare dader') moet zijn
voldaan, en voorts dat er een causaal verband dient te bestaan tussen het bewe-
zenverklaarde strafbare feit en de schadevergoedingsmaatregel. Terwijl daar
bovenop wordt geeist dat de veroordeelde naar regels van burgerlijk recht jegens
het slachtoffer aansprakelijk is voor de veroorzaakte schade. In wetsvoorstel
21504 en het daaraan voorafgaande rapport van de werkgroep legislatieve projec-
ten vermogenssancties werd nu juist betoogd dat de bestaansgrond van maatrege-
len is gelegen in de omstandigheid dat ze kunnen worden toegepast indien een of
meer van de algemene voorwaarden voor strafbaarheid ontbreken.
Geconstateerd moet worden dat de wetgever enerzijds sterk de nadruk legt op een
dogmatisch onderscheid tussen straf en maatregel terwijl hij anderzijds kennelijk
in het duister tast over de consequenties die daaraan in wetssystematisch opzicht
moeten worden verbonden.

8.6 Experimenten met alternatieve sancties

In 1989 werd de hoofdstraf 'onbetaalde arbeid ten algemene nutte' in het sanctie-
stelsel voor volwassenen opgenomen.f Deze 'altematieve sanctie' heeft een
lange voorgeschiedenis. AI op 13 september 1974 werd door de toenmalige
minister van justitie A.A.M. van Agt, de Commissie AItematieve Strafrechtelijke
Sancties ingesteld. De commissie, die onder voorzitterschap stond van H. van
Andel kreeg tot opdracht te adviseren over de vraag of meer verscheidenheid kon
worden gebracht in het strafstelsel van het wetboek van strafrecht, zodat de
toepassing van de korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zou kunnen worden
teruggedrongen. In 1978 adviseerde deze commissie te gaan 'experimenteren' met

66 Stb. 1989, 482, Wet van 25 okzober 1989, houdende aanvulling van het Wetboek van Strafrecht
met de straf van onbetaalde arbeid,
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de altematieve sanctie dienstverlening. Op 1 mei 1980 werd daartoe de Voorbe-
reidingsgroep Experimenten Dienstverlening onder voorzitterschap van R. van
Buuren ingesteld. Op basis van het advies van de voorbereidingsgroep werd op 1
februari 1981 in acht zogenoemde 'proefarrondissementen', en vanaf augustus
1983 in alle arrondissementen, met de experimenten begonnen. In juni 1984
bracht de voorbereidingsgroep haar eindadvies uit. Daarin werd geadviseerd de
dienstverlening wettelijk te regelen. Daartoe werd op 2 september 1987 een
wetsvoorstel (no. 20074) naar de kamer verzonden dat uiteindelijk in 1989
resulteerde in de invoering van de onbetaalde arbeid ten algemene nutte.
De 'experimenten' met de dienstverlening hebben aangetoond dat ook zonder
solide wettelijke grondslag sancties kunnen worden toegepast, zowel door de
officier van justitie als door de rechter. Zo paste de officier van justitie de
dienstverlening toe in de volgende 'modaliteiten': uitstel van de vervolgings-
beslissing, voorwaardelijk sepot en in de vorm van de belofte dat na een succes-
volle dienstverlening geen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zou worden gevor-
derd. De rechter had de keuze uit de volgende opties: uitstel van vonniswij zing ,
schorsing van de voorlopige hechtenis, en dienstverlening als bijzondere voor-
waarde bij een voorwaardelijke veroordeling. De administratie hanteerde tenslotte
nog de variant van een voorwaardelijke gratie. Het gaat mij niet zozeer om de
juridische spitsvondigheden waarmee de experimenten dienstverIening gestalte
kregen als weI om het gegeven dat het thans kennelijk toelaatbaar wordt geacht
om met voorbijgaan aan de strafrechtelijke dogmatiek, en de daarin besloten
rechtsbeginselen, strafrechtelijke sancties toe te passen. Ret behoeft immers geen
betoog dat het opleggen van strafrechtelijke sancties zonder wettelijke grondslag
in strijd is met art. 1 Sr. Dat geldt temeer indien niet de rechter maar de officier
van justitie of zelfs de administratie wordt belast met de sanctie-oplegging.
Geconstateerd moet worden dat de houding van de wetgever ten opzichte van de
strafrechtelijke dogmatiek nogal dubbelzinnig is. Enerzijds wordt met voorbij
gaan aan de dogmatiek onbekommerd geexperimenteerd met nieuwe sancties
terwijl anderzijds in de memorie van toelichting bij wetsontwerp 21504 voortdu-
rend wordt gehamerd op het belang van het dogmatische onderscheid tussen straf
en maatregel. De uitvoerige discussie omtrent het rechtskarakter van de schade-
vergoedingssanctie is tegen de achtergrond van de uiterst pragmatische houding
ten aanzien van de oplegging van strafrechtelijke (altematieve) sancties al hele-
maal moeilijk te plaatsen.

8. 6.1 Een blik in de toekomst

In het afgelopen decennium is het beroep op de gevangeniscapaciteit zodanig
gestegen dat zelfs de meest ambitieuze nieuwbouwprojecten van het ministerie
van justitie de toegenomen vraag naar celruimte niet of nauwelijks kunnen
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bijbenen. Nieuwe altematieven voor de celstraf zijn onder die omstandigheden
dringend gewenst. Tegen deze achtergrond moet het rapport ' altematieve sane-
ties, sancties met het oog op de toekomst' (voortaan: het rapport) opgesteld door
de Overleg- en adviescommissie altematieve sancties (voortaan: OCAS) worden
bezien. In het rapport wordt voor de korte termijn gepleit voor een verdere
uitbreiding van tbans bestaande 'experimenten' met leer- en arbeidstrainingspro-
jecten, schaderegeling en conflictbemiddeling en intensieve reclasseringsbegelei-
ding. Bij de leer- en arbeidstrainingsprojecten gaat het om cursussen die plegers
van strafbare feiten bepaalde kennis dan wei vaardigheden moeten bijbrengen. Te
denken valt daarbij aan sociale vaardigheidstrainingen, alcoholverkeerscursussen,
het project 'slachtoffer in beeld' en het 'drugs related crime'-project te Rotter-
dam. De OCAS streeft naar een verbreding van het projectaanbod door aanslui-
ting te zoeken bij door lokale overheden opgezette trainingsprogramma's voor
langdurig werklozen, .
Op de langere termijn denkt de commissie aan de mogelijkheid om een aanwij-
zing tot inspanningsverplichtingen, uit te voeren in een projectmatig kader, als
boofdstraf voor volwassenen in te voeren. Ik citeer uit het rapport:

'De commissie staat daarbij voor ogen dat in de wetgeving de rnogelijkheid van dienstverlening
verbreed gaat worden tot dienstverlening en andere inspanningsverplichtingen, welke ieder apart dan
wei gezarnelijk opgelegd kunnen worden. Zoals de dienstverlening uitsluitend in de plaats gesteld
wordt van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, zou vooralsnog ook deze bredere sanctie uitsluitend
ter vervanging van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf mogen worden opgelegd. De commissie

hanteert voorlopig als naam voor deze altematieve sanctie "straf van vrijheidsbeperking'" ~

De straf van vrijheidsbeperking houdt in dat:
- de veroordeelde binnen een bij vonnis gegeven peri ode verplicht is overeen-

komstig in de wet te omschrijven aanwijzingen te handelen;
- de aanwijzingen gericht zijn op zinvol handelen;
- de straf wordt uitgevoerd in de samenleving;
- het naleven van de aanwijzingen controleerbaar is.
De duur en de inhoud van de straf worden enerzijds bepaald door de ernst van
het delict, de persoon van de dader, en de omstandigheden waaronder het delict
is gepleegd, maar anderzijds wordt rekening gehouden met factoren als bestaande
werkkring, familie- en andere persoonlijke relaties, rechten in het stelsel van
sociale zekerheid en andere factoren, die te zamen van belang zijn voor het
kunnen blijven functioneren in de samenleving.
Het is duidelijk dat de OCAS met deze visie omtrent de ontwikkeling van het
sanctiestelsel verder is gegaan dan de staatssecretaris van justitie voor ogen stond
toen hij de commissie de opdracht gaf om nieuwe alternatieven voor de gevange-
nisstraf uit te werken. Bij de lange termijn plannen van de OCAS gaat het allang

67 Rapport OCAS, p. 41 en 42.
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niet meer om een bijdrage aan de oplossing van het capaciteitstekort. In feite
staat de OCAS een herijking van het strafbegrip voor ogen waarbij het 'zinvolle
karakter' van een straf die bijdraagt aan het functioneren in de samenleving
centraal staat. Daarbij is niet langer plaats voor het onderscheid tussen straf en
maatregel. Beide sanctiecategorieen vloeien samen in de straf van vrijheidsbe-
perking. Dat blijkt o.a. duidelijk uit het volgende citaat uit het rapport:

'De inhoud van de straf van vrijheidsbeperking kan veelkleurig zijn en bestaan uit strafaspecten en
maatregelelementen. Dienstverlening kan er een onderdeel van zijn, als ook het volgen van een
(arbeidstrainings)project en het deelnemen aan het treffen van een schaderegeling of het deelnemen
aan een sociale vaardigheidstraining. Een onderdeel kan ook zijn het treffen van een schaderegeling of
het deelnemen aan conflictbemiddeling. Een aanwijzing kan betrekking hebben op het zich stellen
onder intensieve reclasseringsbegeleiding. Verschillende onderdelen lrunnen gelijktijdig of als elkaar
opvolgende taken en verplichtingen worden opgelegd in een sanctie-programrna. Aan de reclassering
wordt de organisatie van het programma en de coordinatie van het toezicht op het nakomen van de
verplichtingen opgedragen'. t58

De commissie stelt dat de vrijheidsbeperking als straf alleen acceptabel is indien
,de samenleving het totaal van de opgelegde verplichtingen als straf kan herken-
nen en erkennen'. Dit voorbehoud kan echter Diet verhullen dat het stratkarakter
van de door de commissie voorgestelde straf van vrijheidsbeperking wezenlijk
anders is dan dat van de thans bestaande straffen. Van een intentionele leedtoe-
voeging wegens een begaan delict Iijkt nauwelijks nog sprake. Natuurlijk wordt
er een inspanning gevergd van de veroordeelde maar leedtoevoeging komt zeker
niet op de eerste plaats. Naar aanleiding van het rapport van de commissie
vermogensstraffen kwam ik tot de conclusie dat wanneer het idee wordt losge-
laten dat de straf in de eerste plaats leedtoevoeging zou moeten zijn elke zin aan
het onderscheid tussen straf en maatregel ontvalt. Deze conclusie wordt in het
rapport' A1ternatieve sancties, sancties met het oog op de toekomst' bevestigd.
Het valt nog maar te bezien of het sanctiestelsel zich in de komende jaren zal
ontwikkelen langs de door de OCAS geschetste Iijnen. Het heeft dan ook weinig
zin daarover te speculeren.
Ik acht het wei opportuun op deze plaats mijn twijfels uit te spreken over de
wenselijkheid van een straf van vrijheidsbeperking, zoals die door de OCAS is
geschetst. Naar mijn smaak wordt teveel de nadruk gelegd op het 'zinvolle'
karakter van deze alternatieve sanctie. Natuurlijk is een zinvolle sanctie te prefe-
reren boven een zinloze. Daarbij dient echter wei het besef voorop te staan dat
een sanctie nooit wordt opgelegd voor het 'eigen bestwil' van de veroordeelde.
Indien dat besef onvoldoende aanwezig is, wordt al snel een pad betreden dat
leidt tot een ontkenning van de belangentegenstelling tussen overheid en justitia-
bele. Ret strafrecht dreigt dan te verkeren in een maatregelenrecht, waarbij de
rechtsbescherming tegen de overheid wordt opgeofferd aan de ongetwijfeld goede
bedoelingen van de penalisten.

.. Rapport OCAS, p. 42.

356



Hoofdstuk: 9

Straf en Maatregel in het jeugdstrafrecht

9.1 Inleiding

Bij de kinderwetten van 1901-1905 werd de strafrechtspleging voor minderjarigen
afgeseheiden van die voor meerderjarigen (zie par. 6.2.) Zo werd een specifiek
op jeugdige delinquenten afgestemd sanctiestelsel ingevoerd. Dat stelsel omvatte
naast een vrijheidsbenemende straf, de 'plaatsing in een tuchtschool", tevens een
vrijheidsbenemende maatregel, de 'jeugd-TBR'. De implieaties van de invoering
van dit tweesporenstelsel voor jeugdigen voor de verdere ontwikkeling van het
dualisme in het volwassenenstrafrecht zijn in hoofdstuk 6 uitvoerig aan de orde
geweest. Zo bleek dat het jeugdstrafrecht een voortrekkersrol heeft gespeeld bij
de doorvoering in het eommuun-volwassenenstrafrecht van de binnen de 'moder-
ne riehting' ontwikkelde inziehten omtrent de individualisering van het sanctie-
stelsel. Deze tendens om de persoon van de dader voorop te stellen, heeft in het
jeugdstrafrecht aan de basis gestaan van een steeds verdere uitbouw van het
sanetiepakket. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een sanetiestelsel waarin naast
vier hoofdstraffen (waarvan twee vrijheidsbenemende) vier maatregelen (waarvan
drie met vrijheidsbeneming gepaard kunnen gaan) en een bijkomende straf-
maatregel (de verbeurdverklaring) zijn opgenomen. In par. 1.3.3. zijn deze
sancties besehreven. Daarbij bleek dat het onderseheid tussen straf en maatregel
in het kader van het jeugdsanetierecht in wetssystematiseh opzieht een marginale
betekenis heeft. Op dit ogenblik (voorjaar 1992) is bij de tweede kamer een
wetsvoorstel (no. 21327) aanhangig, dat strekt tot de invoering van een geheel
nieuw jeugdsanetiestelsel, I met slechts ren vrijheidsbenemende straf en ren
vrijheidsbenemende maatregel. Bovendien is voorzien in de invoering van een
geheel nieuwe rechtsfiguur, de zogenaamde alternatieve sanetie, die niet valt in te
passen in het dualistische model van straf en maatregel. Nu het zich laat aanzien
dat dit wetsvoorstel het staatsblad zal halen is de veronderstelling gerechtvaardigd
dat wij in de toekomst met een driesporenstelsel worden geconfronteerd. Ik zal

H.d.S.G. 1989-1990,21327, 1-3.
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aan het slot van dit hoofdstuk het standpunt verdedigen dat boewel de invoering
van altematieve sancties valt toe te juicben, de introductie van een drie sporen-
stelsel moet worden afgeraden. Eerst zal eebter de uitbouw van het jeugdsanc-
tiestel vanaf 1905 aan de orde komen.

9.2 De ontwikkeling van het jeugdsanctiestelsel

In par. 6.2. is beschreven hoe in 1905 een apart sanctiestelsel voor minderjarigen
is ingevoerd. In dat stelsel beeft de reehter de keuze tussen twee sancties: een
jeugdstraf (plaatsing in een tucbtscbool) en een jeugdmaatregel Geugd-TBR).
Daarnaast is voorzien in de mogelijkheid van reehterlijk pardon (de teruggave aan
het ouderlijk gezag). Bij de in par. 6.6. bebandelde wet van 5 juli 1921 wordt
een volgende stap gezet in de verbijzondering van bet jeugdstrafreeht. Zo is
voortaan een aparte kinderreehter belast met de bereehting van jeugdigen. Bij
deze wet wordt tevens een bijkomende maatregel (de strafreehtelijke OTS)
ingevoerd.
Ben volgende berzieningsronde van bet jeugdstrafreebt werd in gang gezet met de
installatie op 11 februari 1948 van de commissie-Overwater. Deze commissie had
tot taak te adviseren 'over de vraag in welke richting bet rijkstucbt- en opvoe-
dingswezen en in verband daarmede bet kinderstrafreebt zich zullen moeten
ontwikkelen.? De in 1951 geopenbaarde voorstellen van deze commissie vonnen
de basis van de wet van 1961. Bij die wet wordt het jeugdsanctiestelsel als voigt
gewijzigd:

Er wordt een nieuwe - korte vrijbeidsbenemende - straf ingevoerd: het arrest
(art. 77n Sr).
Nieuw is ook de maatregel 'plaatsing in een inrichting voor buitengewone
behandeling (voortaan: Pibb). De Pibb is een soort mengvorrn van de vol-
wassenen maatregelen 'plaatsing in een krankzinnigengesticht' en '(volwas-
senen) TBR'. Dit dubbele karakter wordt weerspiegeld in art. 77j Sr, waarin
de artt. 37 en 37a Sr als het ware zijn samengetrokken:

'Indien de verdachte niet strafbaar is op grond dat het feit hem wegens de gebrekkige ontwikke-
ling of ziekelijke storing zijner geestvermogens niet kan worden toegerekend, kan de rechter,
indien het feit va It in de bepaling van een misdrijf of van een der overtredingen omschreven in
artikel 432, niettemin de maatregel van plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling
of, indien de minderjarige zodanig opgroeit, dat hij met zedelijke of lichamelijke ondergang wordt
bedreigd, van ondertoezichtstelling opleggen'.

Mijns inziens is de Pibb geen beveiligingsmaatregel maar een sanctie waarin
zowel elementen van leedtoevoeging, beveiliging als hulpverlening zijn verweven.

Rapport Commissie Overwater, 's-Gravenhage 1951, p. 5.
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Vanwege het leedbestanddeel wordt naar een zekere evenredigheid met het delict
gezocht. In het rapport van de commissie Overwater wordt meermalen gesteld dat
een dergelijke ingrijpende maatregel alleen bij de wat ernstiger stratbare feiten
zal worden toegepast. 3 De grondslag voor de Pibb is eehter geen leedtoevoeging
ter vergelding van schuld wegens een begaan delict maar bescherming van de
maatschappij tegen een gevaarlijk bevonden jeugdcrimineel. De ten uitvoeriegging
van deze maatregel tenslotte staat geheel in het teken van de hulpverlening,
'verpleging' in de terminologie van de commissie." Het gaat kortom om een
sanctie die in de woorden van het rapport 'door bijzondere verpleging, de maat-
schappij tegen hen en henzelf tegen de maatschappij beveiligt'. 5

De voorwaarden voor de toepassing van de jeugd-TBR worden aangescherpt.
De jeugd-TBR is evenmin als de Pibb een typische beveiligingsmaatregel. In
de regeling uit 1901 worden aan de oplegging van deze maatregel geen eisen
gesteld. De reehter past deze maatregel toe indien hij haar noodzakelijk
oordeelt in verband met de verdorven natuur van de betrokken delinquent.
Daardoor groeide deze maatregel in de praktijk uit tot de jeugd-straf voor de
'zwaarste gevallen'. In het stelsel Overwater vindt deze praktijk gedeeltelijk
erkenning. Juist omdat deze sanctie als een zeer zware straf wordt gezien,
koppelt de commissie de oplegging ervan aan een veroordeling, en wordt het
toepassingsbereik ervan beperkt tot misdrijven. De commissie-Overwater stelt
dienaangaande: 'Aan de mogelijkheid van het opleggen van een zo zware
maatregel als de terbeschikkingstelling in het geval van overtreding bestaat
geen behoefte", 6

De OTS wordt van een bijkomende (civielrechtelijke) maatregel opgewaar-
deerd tot een zelfstandig op te leggen (strafreehtelijke) maatregel. De OTS kan
nu als een strafreehtelijke maatregel zelfstandig worden toegepast. Niet alleen,
net als de overige jeugdsancties bij een veroordeling, maar ook bij een ontslag
van aile rechtsvervolging wegens de aanwezigheid van de schulduitsluitings-
grond ontoerekeningsvatbaarheid (zie het hierboven bij de Pibb geeiteerde
artikel 77j Sr).

Oat blijkt o.a. uit de volgende passage uit het rapport van de commissie-Overweter: 'De persoon-
lijke en sociale noodzaak van deze bijzondere en ingrijpende internering zal onbetwistbaar vast
moeten staan. Ben niet moeilijke imbeciel, die toevallig een kleinigheid steelt, doch overigens
geen aanleiding tot moeilijkheden geeft, zal hiervoor niet in aanmerking komen'. Rapport
Commissie Overwater, p. 29.
Zie o.a. de volgende passages uit het rapport van de commissie-Overwater: 'De verpleging in
deze inrichtingen is in zekere zin een opberging, doch zal niettemin door toepassing van een
speciaal aangepaste therapie ook steeds het oog blijven richten op een mogelijke terugkeer in de
maatschappij onder deskundige leiding'. (Rapport Commissie Overwater, p. 30) en 'De zorg voor
hen is primair geneeskundige zorg en behoort dus principieel in handen van de geneeskunde te
blijven'. (Rapport Commissie Overwater, p. 29)
Rapport Commissie Overwater, p. 30.
Rapport Commissie Overwater, p. 64.
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- De 'teruggave van de mindetjarige aan ouders of voogd' komt te vervallen.
Daarvoor komt het 'reehterlijk pardon' min of meer in de plaats (art. 77g,
derde lid Sr).

- De wet geeft geen maatstaf voor de keuze tussen straf of maatregel bij een
veroordeling. Regel is eehter dat de reehter vol staat met een straf of een
maatregel. Als uitzondering op deze regel is in art. 77x bepaald, dat: 'in geval
van oplegging van de straf van arrest of geldboete ter zake van misdrijf ( ... )
(tevens kan worden opgelegd) de straf van plaatsing in een inrichting voor
bijzondere tucht of de maatregel van terbeschikkingstelling van de regering'.
Deze cumulatie van sancties is eehter alleen mogelijk indien de laatst ge-
noemde straf of maatregel voorwaardelijk wordt opgelegd.

- Art. 77i bepaalt dat de verbeurdverklaring ook steeds naast een andere straf of
maatregel kan worden opgelegd. Het is opmerkelijk dat de verbeurdverkla-
ring, op voorstel van de commissie Overwater, in het jeugdstrafreeht een
hybride karakter krijgt. De verbeurdverklaring kan namelijk worden opgelegd
als bijkomende straf of als bijkomende maatregel (zie art. 77i Sr) In het
rapport van de commissie wordt hierover opgemerkt:

'Verbonden aan een straf of maatregel kan steeds verbeurdverklaring van bepaalde voorwerpen
worden opgelegd. Ingeval van oplegging van een maatregel schijnt het aangewezen de ver-

beurdverklaring een bijkomende maatregel te noemen'."

Deze weinig verhelderende toelichting is, voor zover ik heb kuooen achter-
halen, de enige die ooit is gewijd aan de dubbele natuur van de verbeurd-
verklaring in het jeugdstrafrecht.

- Tenslotte verdient vermelding het feit dat in tegensteUing tot het stelsel uit
190111905 nu een minimum leeftijd wordt ingevoerd. Personen beneden de
twaalf jaar zijn voortaan niet vervolgbaar.

Op 27 april 1959 aanvaart Johanna C. Hudig het ambt van buitengewoon hoog-
leraar in het kinderreeht en de kinderbescherming aan de Rijksuniversiteit te
Utrecht. In haar oratie oefent zij kritiek uit op het door de Commissie Overwater
gehandhaafde onderscheid tussen jeugdstraffen en -maatregelen. 'Zijn wij niet te
zeer erfelijk belast met strafrechttheorieen, zodat wij in het kinderreeht transpo-
neren, wat misschien in het strafreeht voor volwassenen wel geldt?', vraagt
Hudig zich af." Zij vervolgt:

'Naar onze mening is in het kinderstrafrecht in feite de straf niet louter te beschouwen als vergelding
van toerekenbare schuld en de maatregel niet louter als rniddel tot opvoeding, verbetering en behande-

Rapport Commissie Overwater, p. 62.
• J.e. Hudig, Problemen rondom de strafrechtelijke verantwoordelijkheid bij kinderen, Assen 1959,

p.23.

360



ling van de delinquent. Beide hebben vergeldende, zowel als opvoedende elementen. De Officier van
Justitie met vergeldingsdrang behoeft zich niet gefrusteerd te gevoelen, wanneer de kinderrechter een
rnaatregel oplegt. Straffen en maatregelen zijn o.i. een modaliteit van een soort sanctie'.9

Hudig onderbouwt deze stelling vanuit het perspectief van het kind. 'Maatrege-
len', zo stelt zij,

'sluiten niet aan bij de belevingswereld van het kind. ( ... ) Het is merkwaardig te constateren, dat daar
waar men voor kinderen het strafrecht in de eigenlijke zin van het woord meent te hebben afgeschaft,
het in de belevingswereld van de kinderen behouden bleef. Zij zien elke rechterlijke reactie op een
norm-overtreding als een straf. Zij meten hun schuld af naar de ernst van het gepleegde feit en zij zijn
niet toegankelijk voor de redenering van de kinderrechter, die in hun belang een opvoedingsmaatregel
gelast, indien deze hun vrijheid beperkt en naar hun mening buiten proportie tot het gepleegde delict
staat. Dit is een algemeen ervaringsfeit van ieder die in de kinderbescherming werkzaam is' .10

Maatregelen worden alleen al vanwege het feit dat zij worden opgelegd in een
strafzaak door het kind beschouwd als een straf. Indien de maatregel niet in
verhouding staat tot de ernst van het delict dan beschouwt de jeugdige delinquent
dit als een grove onrechtvaardigheid. Hulpverlening en verpleging moeten
daarom geheel buiten het strafrecht worden geplaatst. Hudig:

'Mocht hulp nodig zijn, dan moet deze niet vastgekoppeld worden aan een strafbaar feit, waarvan het
kind geen verwijt kan worden gemaakt. Het kind zou het niet begrijpen en de ouders zouden het
onrechtvaardig vinden; een slecht uitgangspunt voor het verlenen van hulp bij de opvoeding! Andere

sociale maatregelen zijn dan nodig; de strafrechter blijve er buiten' .11

Met het elimineren van traditionele maatregeldoelen uit het strafrecht pleit Hudig
overigens niet voor een strikt vergeldende straf. Zij is veeleer voorstander van
een hyper-geindividualiseerde sanctie waarin bestraffing en opvoeding hand in
hand gaan:

'De straffen moeten aangepast zijn aan de individuele behoefte van het kind in verb and met zijn
wangedrag in een concrete situatie. Daarvoor is het nodig de karakter-structuur van het kind te ken-
nen, zijn gezin en het sociale milieu, waarin de daad plaatsvond. Dan pas kan de sanctie bepaald
worden. Of men deze nu straf of maatregel wi! noemen, doet weinig ter zake, indien men maar
beseft, dat het nooit aileen straffen in de zin van kastijden, van verwerpen is en ook nooit aileen
opvoeden, zonder rekening te houden met de schuld' .12

In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel uit 1961 wordt geen woord
gewijd aan het handbaven en zelfs uitbouwen van bet tweesporenstelsel in bet
jeugdstrafrecbt. De kritiek van Hudig noopte de minister van justitie A.C.W.
Beerman evenwel in de memorie van antwoord tot een weerlegging daarvan. Ik
citeer de minister:

J.C. Hudig, 1959, p. 24.
10 J.C. Hudig, 1959, p. 13.
II J.C. Hudig, 1959, p. 17.
12 J.C. Hudig, 1959, p. 27 en 28.
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'Het verschil in karakter tussen straffen en (strafreehtelijke) maatregelen is, althans in theorie, vrij
nauwkeurig aan te geven: met een straf wordt primair beoogd aan de delinquent een door hem
verdiend leed toe te brengen; met een maatregel niet. Oat het met een straf beoogde leed geen doel op
zich zelf, althans niet het enige doel, behoeft te zijn, en dat de toepassing van een maatregel veelal
door de delinquent weI als een leed wordt gevoeld, doet geen afbreuk aan de principiele opzet van de
onderscheiding. In overeenstemrning met die opzet heeft in beginsel de straf wel, en de maatregel
niet, een aanstonds door de reehter bepaalde duur en hoogte (... ),.13.

Met dit betoog geeft de minister te kennen zowel op de hoogte te zijn van, aIs in
te stemmen met, wat rond 1960 zo langzamerhand de klassieke visie op het
onderscheid tussen straf en maatregel kan worden genoemd. Zijn betoog verliest
evenwel aan overtuigingskracht wanneer de minister van de abstractie van de leer
afdaaIt naar het concrete wetsvoorstel:

'Toegegeven kan worden, dat de straffen in het kinderstrafrecht niet zo duidelijk van maatregelen zijn
te onderscheiden als in het strafreeht voor volwassenen. Niettemin is het onderscheid ook hier weI
degelijk te maken. Al worden enerzijds met de bestraffing van kinderen pedagogische doeleinden
nagestreefd, en al kan misschien anderzijds de keuze van een kinderrechtelijke maatregel mede
worden bepaald door de behoefte aan vergelding , er is toch op zijn minst een verschil in accent. Dit
verschil kornt ook hierin tot uiting, dat aileen bij de straffen de duur of hoogte onmiddelijk bij de

veroordeling wordt vastgelegd ' .14

Het principiele onderscheid waarover de bewindsman zoeven nog sprak is nu
gereduceerd tot een verschil in accent. De verwijzing naar de onbepaaldheid van
de maatregel is mijns inziens een zwaktebod. Indien het doel van beide sanctie-
typen verwisselbaar is, dan behoort er in de wet iiberhaupt geen onderscheid
gemaakt te worden tussen straf en maatregel. Als er onder die omstandigheden
toch een wetstechnisch onderscheid wordt gemaakt tussen straf en maatregel dan
is dat aanIeiding om de wet eens kritisch te bezien, en Diet een bewijs voor de
juistheid van een dogmatisch standpunt waarvan eerst is vastgesteld dat dit
wellicht Diet zo duidelijk is. Tenslotte gaat de minister in op Hudig's stelling dat
hulpverlening Diet het primaire doel van een strafrechtelijke reaktie kan zijn.
Naar het oordeel van de bewindsman:

'noopt die opvatting dan ook geenszins tot de conclusie, dat de rnaatregel van plaatsing in een
inrichting voor buitengewone behandeling eigenlijk niet in het kinderstrafrecht thuis behoort. Als bij
een enkele maatregel -rnet name die van terbeschikkingstelling van de Regeering- een element van
vergelding van schuld aanwezig kan zijn, behoeft aan de kinderrechter in strafzaken toch niet de be-
voegdheid tot het toepassen van andere rnaatregelen, waarbij dat element geheel ontbreekt, te worden

ontzegdoI5

Met dit antwoord van de minister staat tenminste vast dat de jeugd-TBR, zonder
dat daar een behoorlijke rechtvaardiging voor valt aan te voeren aIs maatregel in

13 H.d.S.G. 1961-1962,4141,5, p. 4.
14 H.d.S.G. 1961-1962t4141, 5, p. 4.
1> H.d.S.G. 1961-1962,4141,5, p. 4.
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het jeugdsanctiestelsel is opgenomen. De kritiek mocht overigens niet baten. Het
wetsontwerp haalde nagenoeg ongeschonden het staatsblad." Op 1 juli 1965 trad
de nieuwe regeling in werking. Even daarvoor, namelijk op 25 maart 1965 was
de commissie-Wiarda ingesteld. Deze commissie had tot taak de wetgeving op het
terrein van de kinderbescherming door te lichten. De aanbevelingen van deze
commissie liggen hoofdzakelijk op het terrein van het burgerlijk recht maar
hebben ook gevolgen voor het jeugdsanctiestelsel. Zo stelde de commissie-Wiarda
een verlaging voor van de leeftijd waarop de meerderjarigheid wordt bereikt. Dit
heeft consequenties voor de strafrechtelijke maatregelen jeugd- TBR, Pibb en OTS
want deze sancties eindigen uiterlijk op het moment waarop betrokkene meerder-
jarig wordt. Door een verlaging van de meerderjarigheidsgrens van 21 naar 18
jaar wordt de maximale duur van deze maatregelen met drie jaren bekort. De
commissie-Wiarda waardeert dit gegeven negatief. Zo stelt zij dat 'de minderjari-
ge (.. ) veel eerder dan voorheen aan zijn lot wordt overgelaten' . Bij recidive zou
bovendien zonder meer het strafrecht voor volwassenen van toepassing zijn,
hetgeen volgens de commissie ten aanzien van adolescenten ongewenst kan zijn
temeer daar door het verlagen van de meerderjarigheidsgrens de mogelijkheid
wegvalt het kinderstrafrecht facultatief toe te passen op 18- tot 21-jarigen. Op
grond van deze overwegingen adviseerde de commissie- Wiarda ten behoeve van
jonge meerderjarigen (van 18 tot 23 of 25 jaar) een afzonderlijk strafrecht te
creeren met eigen straffen en maatregelen. Zij adviseerde daarbij het accent te
leggen op 'de aard en behoeften van jonge meerdetjarigen'.
Als uitvloeisel van de aanbevelingen van de commissie-Wiarda werden op 18
december 1978 twee wetsvoorstellen ingediend: wetsvoorstel 1541717 inhouden-
de een verlaging van de meerdetjarigheidsgrens van 21 tot 18 jaar en wetsvoor-
stel 1541618 waarin een aantal gevolgen van deze verlaging voor het materiele
en het formele strafrecht werden geregeld. Deze voorstellen hebben geleid tot de
wetten van 1 juli 1987, die op 1 januari 1988 in werking zijn getreden;" De
consequenties van het verlagen van de meerderjarigheidsgrens voor het strafrecht
zijn zo beperkt mogelijk gehouden. Zo omvat wetsvoorstel 15416 anders dan de
commissie-Wiarda heeft voorgesteld niet de invoering van een apart adolescenten-
strafrecht. WeI krijgt de rechter de bevoegdheid om, indien hij daartoe grond
vindt in de persoonlijkheid van de verdachte, ten aanzien van personen in de leef-
tijdscategorie van 18 tot 21-jarigen het kinderstrafrecht toe te passen (art. 77d
Sr), De jeugd-TBR eindigt bij het bereiken van de meerderjarigheidsgrens (18
jaar, zie art. 77q Sr). De Pibb eindigt daarentegen pas bij het bereiken van de
leeftijd van 21 jaar (zie: art. 77r Sr). In de memorie van toelichting werd even-

16 Wet van 9 november 1961 (stb. 1961, 403).
17 H.d.S.G. 1978.1979,15417,1·3.
18 H.d.S.G. 1978·1979,15416, 1·3.
19 Wetten van 1 ju1i 1987, Sth. 1987,333 en 334, i.w.tr. 1januari 1988.
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weI aangekondigd dat een aparte COmmISSle zich zou moeten buigen over een
meer substantiele aanpassing van het jeugdstrafrecht. Aan dit voomemen werd
uitvoering gegeven in een beschikking van 21 juni 1979 van de minister van
jusitie tot ins telling van een commissie 'herziening strafrecht voor jeugdigen'
(naar haar voorzitter aangeduid als de Commissie-Anneveldt). De commissie
Anneveldt kreeg tot opdracht de minister van advies te dienen omtrent de volgen-
de vragen:

in hoeverre behoeven de bepalingen van bet materiele eo formele kinderstrafrecht berzieniog,
waarbij in het bijzonder acht ware te slaan op bet belang dat wordt gediend met een vereenvoudi-
ging van de voorschriften?
in hoeverre is wetswijziging gewenst teneinde de straffen en maatregelen die vrijheidsbeneming
meebrengen beter te doen beantwoorden san de thans daaromtrent bestaande inzichten en opvattin-
gen?
in hoeverre bestaat er behoefte aan bijzondere bepalingen betreffende de berechting van jeugdige
volwassenen en, zo ja, hoe zouden die bepaliogeo dan lrunnen luiden?

Ret advies van de commissie zou moeten uitmonden in een voorontwerp van wet
met een bijbehorende memorie van toelichting.
Op 22 september 1982 werd het eindrapport van de commissie-Anneveldf?
uitgebracht. Ret vormde de basis van een op 21 september 1989 ingediend
wetsvoorstel dat als opschrift draagt: 'Wijziging van het Wetboek van Strafrecht,
het Wetboek van Strafvordering en andere wetten in verband met de herziening
van het strafrecht voor jeugdigen' .21 Hieronder zal uitgebreid worden ingegaan
op de consequenties van dit wetsontwerp voor het jeugdsanctiestelsel en in het
bijzonder de plaats van de strafrechtelijke maatregel daarin.

9.3 Het rapport van de Commissie-Anneveldt

Bij de uitwerking van haar voorstellen heeft de commissie Anneveldt, naar eigen
zeggen, getracht recht te doen 'aan de toegenomen mondigheid van de jeugdige,
de herwaardering van de vrijheidsbenemende straffen en maatregel, de wens om
te komen tot een vereenvoudiging van het jeugdstrafrecht, alsook (aan) de
bijzondere eisen die ten aanzien van adolescenten aan het strafrecht (.) gesteld
dienen te worden'.22 Op basis van deze uitgangspunten beveelt de commissie
een sanctiestelsel aan waarin:

20 Sanctierecht voor jeugdigen, rapport van de commissie herziening strafrecht voor jeugdigen, 's-
Gravenhage 1982. (voortaan geciteerd als 'Rapport Commissie-Anneveldt' .).

21 H.d.S.G. 1989-1990,21327, 1-2.
22 Rapport Commissie Anneveldt, p. 13.
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1. bet onderscbeid tussen straf en maatregel wordt gebandbaafd, waarbij door
uitsluiting van combinaties maar een onvoorwaardelijke sanctie kan worden
opgelegd;

2. slecbts een vrijheidsbenemende straf en een vrijheidsbenemende maatregel zijn
opgenomen;

3. waarbij de maximale duur van de vrijheidsbenemende maatregel wordt gelimi-
teerd, en de toepassing en verlenging daarvan aan bijzondere wettelijke
criteria worden gebonden;

4. dit alles terwijl de commissie uitdrukkelijk aantekent dat 'bet pedagogiscb c.q.
behandelingsdoel van de maatregel de evenredigheid tussen de duur van die
maatregel enerzijds en de ernst van bet feit en de mate van verwijtbaarheid
niet in de weg (mag) staan'P.

Voordat nader op deze aspecten van bet ontworpen sanctiestel zal worden inge-
gaan is het zinvol stil te staan bij de door de commissie gebanteerde uitgangspun-
ten en vooronderstellingen. Daarbij denk ik vooral aan de door de commissie
gehuldigde opvattingen over het karakter van het sanctierecht voor jeugdigen in
relatie tot de in het strafrecht gangbare rechtsbeginselen. Naar bet oordeel van de
commissie dient het sanctierecht voor jeugdigen gebaseerd te zijn op 'de erken-
ning dat de psychische en maatschappelijke ontwikkeling van jeugdigen nog niet
is voltooid'. Bij justitieel ingrijpen moet deze ontwikkeling zo min mogelijk
worden belemmerd. Meer nog dan in het strafrecht voor volwassenen dient de
resocialisatie van de delinquent voorop te staan. Hieraan wordt in rapport van de
commissie-Anneveld de conclusie verbonden:

'dat de leeftijd en de ontwikkelingsfase waarin de jeugdige verkeert in hoge mate bepalend behoren te
zijn voor het toepassen van een bepaalde sanctie (zowel straf als maatregel) en voor de wijze waarop
die tenuitvoer wordt gelegd. Dit uitgangspunt brengt met zich mee C ... ) dat de doeleinden van de straf
(zeals vergelding, genera le en speciale preventie) nimmer zover doorgevoerd mogen worden in de op
te leggen sanctie, dat de mindeIjarige er in zijn ontwikkeling door wordt geschaad,.24

Dat betekent echter niet dat aan de begrippen speciale- en generale preventie in
verband met de berechting van jeugdigen geen betekenis zou toekomen. Volgens
de commissie kan naarmate het stratbare feit ernstiger of de jeugdige dader ouder
is, ook de generale preventie een belangrijker rol gaan spelen, daarbij wordt met
name gedacbt aan bet weerbouden van jeugdigen van stratbare feiten die in
groepsverband worden gepleegd. De speciale preventie zal volgens de commissie
zelfs doorgaans voorop dienen te staan. Daarbij dient te worden aangetekend dat
de commissie het begrip 'speciale preventie' banteert in de specifieke betekenis
van 'het oogmerk om bij die bepaalde jongere die terecbt staat, voor de toekomst

23 Rapport Commissie Anneveldt, p. 35.
,. Rapport Commissie-Anneveldt, p. 13.
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een gedragsverandering ten goede te bewerkstelligen'." Hoewel het jeugdstraf-
recht volgens de commissie een duidelijk eigen karakter heeft is zij van mening
dat het jeugdsanctierecht 'in beginsel door dezelfde algemene rechtsregels moet
worden beheerst en met dezelfde rechtswaarborgen omgeven moet zijn als bij het
strafrecht voor volwassenen het geval is'.26 Dat betekent onder andere dat uit-
zonderingen op het voor volwassenen geldende strafrecht zoveel mogelijk achter-
wege moeten blijven. Volgens de commissie biedt dit uitgangspunt ook het
praktische voordeel dat het systeem voor de rechtsgenoten inzichtelijker wordt en
dat de verbeteringen die in het gewone strafrecht worden aangebracht automatisch
ook voor jeugdigen gelden. Ben extra argument om de nadruk op het uitgangs-
punt van gelijke rechtswaarborgen voor jeugdigen te leggen, vindt de commissie
in de omstandigheid dat het toepassen van de in de wet omschreven sancties op
jeugdigen in de praktijk pas aan de orde komt nadat eerdere vergrijpen van de
betrokken delinquent buiten-processueel zijn afgedaan. Naarmate de buiten-
processuele afdoening meer accent krijgt, za1 volgens de commissie de kans
groter worden dat indien een strafzaak tegen een jeugdige ter terechtzitting komt,
een ingrijpende straf of maatregel wordt opgelegd. Op basis van de bovenstaande
uitgangspunten heeft de commissie enerzijds een nieuw sanctiestelsel voor jeug-
digen ontworpen en anderzijds de regels voor de procesvoering in jeugdstrafzaken
ingrijpend aangepast. Voorzover de voorstellen van de commissie betrekking
hebben op het formele strafrecht blijven deze verder buiten beschouwing.

9.3.1 Het door de commissie-Anneveldt aanbevolen jeugdsanctiestelsel

De commissie-Anneveldt stelt voor in het materiele kinderstrafrecht een vrijheids-
straf in te voeren, namelijk de jeugddetentie, ter vervanging van de bestaande
straffen van plaatsing in een tuchtschool en het arrest. De berisping en de OTS
komen in het voorstel van de commissie te vervallen.
De verbeurdverklaring is als bijkomende straf gehandhaafd. Daarmee wordt
gebroken met het bestaande stelsel waarin de verbeurdverklaring zowel de rol van
een bijkomende straf als die van bijkomende maatregel vervult. Naast de ver-
beurdverklaring stelt de commissie de invoering van een nieuwe bijkomende straf
voor: de ontzegging van de rijbevoegdheid. Aan verdachten in de leeftijdsgroep
kan daarmee de bevoegdheid om een bromfiets te berijden worden ontnomen.
Verder stelt zij voor een vrijheidsbenemende maatregel in te voeren namelijk de
plaatsing in een inrichting voor jeugdigen ter vervanging van de bestaande
maatregelen van jeugd-TBR en de Pibb. De toepassing van deze vrijheidsbene-
mende maatregel wordt aan strenge wettelijke eisen gebonden. Zo is oplegging

25 Rapport Commissie-Anneveldt, p. 14.
26 Rapport Commissie-Anneveldt, p. 14.
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ervan sleehts mogelijk terzake van een misdrijf waarvoor voorlopige heebtenis is
toegelaten. Daarnaast moet aan nog twee voorwaarden zijn voldaan. De maatre-
gel moet 'in bet verband met de veiligheid van anderen, dan wel de algemene
veiligheid van personen of goederen worden gevorderd, terwijl de maatregel
tevens in bet belang moet zijn van een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling
van de veroordeelde' (zie art. 77h, eerste lid concept-wetsvoorstel),. De maatre-
gel van plaatsing in een inricbting voor jeugdigen kan niet worden gecombineerd
met de straf van jeugddetentie. Volgens de commissie dient de recbter 'op basis
van bet met de sanctie beoogde doel een keuze te maken tussen de op correetie
gerichte straf en een langduriger aanpak in bet kader van de plaatsing in een in-
richting voor jeugdigen'. Het combineren van beide sancties acht de commissie
gelet 'op bet verschil in doelstellingen' ongewenst.
De commissie stelt voor het toepassingsbereik van bet jeugdsanctiereebt te
verruimen tot de categorie van 12 tot 24-jarigen. Op deze regeling zijn twee
uitzonderingen aangebracht. In de eerste plaats kan de reehter ten aanzien van
degene, die ten tijde van bet begaan van het strafbare feit de leeftijd van zestien,
doch die van vierentwintig jaar nog niet heeft bereikt, reeht doen overeenkomstig
het strafreeht voor volwassenen, indien hij daartoe grond vindt in de ernst van het
strafbare feit en de persoonlijkheid van de dader. In de tweede plaats is ten
aanzien van enkele bijzondere bepalingen een caesuur aangebracht bij de leeftijd
van achttien jaar. Beneden deze leeftijd is de maximumduur van de vrijheidsbene-
mende sanctie (straf en maatregel) korter en het maximum van de geldboete lager
dan boven die leeftijd." De duur van de enige vrijheidsbenemende straf is
beneden de leeftijd van 18 jaar ten hoogste een jaar en daarboven ten hoogste
anderhalf jaar. Beneden de leeftijd van 16 jaar kan ten hoogste 6 maanden
worden opgelegd. Ook de duur van de enige vrijheidsbenemende maatregel
verschilt naar gelang de leeftijd van de veroordeelde. Deze maatregel wordt in
eerste instantie voor twee jaar opgelegd. Daarna kan eenmaal met een jaar
worden verlengd, indien de veroordeelde de leeftijd van achttien jaar nog niet
heeft bereikt, en overigens tweemaal. Van belang is vast te stellen dat in het door
de commissie voorgestane stelsel de duur van de vrijheidsbenemende maatregel
wordt gemaximeerd.

9.3.2 Het onderscheid tussen straf en maatregel in het sanctiestelsel van de
commissie-Anneveldt

De commissie handhaaft de begrippen straf en maatregel. In de sfeer van de
vrijheidsbenemende sancties opteert zij ter wille van de eenvoud voor een stelsel

27 De boete bedraagt beneden de leeftijd van 18 jaar ten hoogste de helft van het maximum dat op
het feit is gesteld en overigens twee derde daarvan. Zie art. 77a Sr. in het ontwerp van de
commissie.
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met een straf 'jeugddetentie' en een maatregel 'plaatsing in een inricbting voor
jeugdigen'. De jeugdetentie is een primair op een gedragscorreetie gericbte
vrijbeidsstraf, terwijl de maatregel is 'bedoeld voor bebandeling en therapie'. Ik
begrijp dit onderscbeid niet. Mij dunkt dat bet doel van de plaatsing in een
inricbting voor jeugdigen uiteindelijk ook gedragsbeinvloeding zal zijn. De
opmerking van de commissie dat 'ook in bet kader van een strafoplegging de
sanctie dienstbaar gemaakt moet kunnen worden aan bebandeling c.q. opvoe-
ding'28 verscbaft ook al niet veel duidelijkheid over bet verschil in doelstelling
tussen straf en maatregel. Mijns inziens ligt bet verschil tussen de jeugddetentie
en de plaatsing in een inricbting voor jeudigen niet in bet met deze te onder-
scbeiden sancties na te streven doel maar in de daartoe aan te wenden middelen.
Deze middelen omvatten bij de maatregel een psychiatrisch-medische bebandeling
en gedragstberapie terwijl de gedragsbeinvloeding in bet kader van een jeugdde-
tentie vooral met pedagogiscbe middelen wordt nagestreefd. Negatief geformu-
leerd: bij de vrijbeidsbenemende maatregel worden verdergaande inbreuken op
bet grondreebt op lichamelijke en psychiscbe integriteit van betrokkene toelaat-
baar geacbt dan bij de vrijbeidsbenemende straf. Mijns inziens is dit bet enige
wezenlijke verschil tussen de beide sancties. Op applicatief niveau zijn de ver-
schillen tussen de vrijbeidsbenemende straf en maatregel bijzonder klein. Beide
sancties kunnen sleebts bij een veroordeling worden opgelegd. De duur van de
maatregel is evenals die van de straf athankelijk van de leeftijd van de betrokkene
gefixeerd. Er is eebter in zoverre een verschil dat de maatregel atbankelijk van
de leeftijd van de betrokkene een of twee maal kan worden verlengd. Bovendien
worden vanwege de langere maximale duur en bet ingrijpende karakter van de
maatregel aan de oplegging daarvan aanvullende voorwaarden gesteld.
Samenvattend kan de verbouding tussen beide vrijbeidsbenemende sancties
alsvolgt worden gekenscbetst: Licbtere misdrijven worden bestraft met een
relatief korte vrijbeidsstraf die in de tenuitvoerleggingssfeer de gestrafte zoveel
mogelijk in zijn waarde laat. Zeer emstige delicten worden bestraft met een
langduriger vrijbeidsbeneming in bet kader waarvan ingrijpender middelen zijn
geoorloofd om betrokkene weer op bet reebte pad te krijgen. Met dit stelsel valt
m.i. prima te leven. Het blijft evenwel onduidelijk waarom de jeugddetentie bet
etiket 'straf' krijgt opgeplakt en de plaatsing in een inricbting voor jeugdigen bet
predikaat 'maatregel' wordt toebedeeld. Ben verschil in de bebandelingsintensiteit
lijkt mij onvoldoende reden voor bet bandhaven van bet begrippenpaar 'straf' en
'maatregel', zeker in bet licbt van de door de commissie nagestreefde vereen-
voudiging van bet jeugdsanctiestelsel. De commissie beeft blijkens baar rapport
weI overwogen om bet onderscbeid tussen beide sanctiecategorieen te laten
vallen. Zij beeft daarvan eebter op louter dogmatiscbe gronden gemeend te
moeten afzien. Ik citeer uit bet rapport:

2. Rapport Commissie-Anneveldt, p. 36.
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'Bij het opleggen van een straf is ook in het jeugdstrafrecht uiteraard bepalend, in welke mate het feit
aan de dader kan worden verweten. Straf reageert op schuld. Die correlatie ontbreekt echter als het
gaat om toepassing van een strafrechtelijke maatregel, ook als die vrijheidsbeneming meebrengt' .29

Het lijkt er op dat de commissie is uitgegaan van de presumptie dat er bij ernsti-
ge delicten per definitie geen mate van schuld is die correspondeert met de ernst
van het feit. De commissie heeft immers zelf aangegeven dat zij van mening is
dat de maatregel de aangewezen sanctie is voor plegers van ernstige misdrijven.
Daaraan wordt nu toegevoegd dat de maatregel sowieso geen afspiegeling vormt
van de schuld van de veroordeelde. Het valt te betreuren dat de commissie deze
presumptie niet met zoveel woorden in haar rapport heeft opgenomen. Mij dunkt
dat een debat over een dergelijke vooronderstelling op zijn plaats zou zijn ge-
weest.
In de memorie van toelicbting bij wetsvoorstel 21327 wordt aansluiting gezocht
bij deze argumentatie van de commissie-Anneveldt:

'Met de commissie-Anneveldt zijn wij van oordeel dat een vrijheidsbenemende maatregel naar
aanleiding van verwijtbaar strafbaar gedrag in het Wetboek van Strafrecht niet kan worden gemist. De
maatregel is nodig in gevallen dat de duur van de behandeling en opvoeding van de delinquent naar
verwachting zal uitgaan boven die van de anders op te leggen vrijheidsstraf. De vrijheidsbenemende
maatregel heeft daarnaast het aspect van beveiliging van de samenleving. In de door de comrnissie-

Anneveldt cumulatief geformuleerde criteria komt dit aspect duidelijk naar voren'.3O

Het onderscheid tussen straf en maatregel wordt, zo blijkt uit bet bovenstaande,
gebaseerd op de traditionele opvatting dat de straf een afspiegeling vormt van de
schuld van de veroordeelde terwijl bij de maatregel geen relatie zou bestaan met
het verwijt dat de veroordeelde kan worden gemaakt. Het is opmerkelijk dat in
het rapport en de memorie van toelichting elke verwijzing naar de jurisprudentie
van de Hoge Raad dienaangaande ontbreekt. Dit temeer omdat de Hoge Raad uit-
drukkelijk heeft uitgemaakt dat de duur van de straf geen afspiegeling van bet
schuldverwijt hoeft te zijn (zie par. 10.2. en hiervoor hoofdstuk 8). Ook had een
verwijzing naar de wetgevingsstukken inzake de wet-vermogenssancties en de
herziening van de volwassenen- TBR, waarin het beginsel van de proportionele
schuldvergelding wordt geproblematiseerd, niet misstaan. De commissie Anne-
veldt en de minister van justitie gaan er vanuit dat het onderscheid tussen straf en
maatregel in ons recbtsstelsel een vanzeIfsprekendheid zou zijn. In het wets-
ontwerp wordt zelfs ter aanvulling van de argumentie van de commissie een in
mijn ogen essentialistisch argument aangevoerd om het handhaven van bet
onderscheid tussen beide sanctiecategorieen te rechtvaardigen. In het bovenstaan-
de citaat uit de memorie van toelicbting wordt gesteld dat de opname in een
inrichting voor jeugdigen als maatregel moet worden aangemerkt omdat deze

29 Rapport Commissie-Anneveldt, p. 33.
30 H.d.S.G. 1989-1990,21327,3, p. 10.
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sanctie zich kenmerkt door 'het aspect van de beveiliging van de maatschappij',
hetgeen zou blijken uit de voorwaarden die de commissie-Anneveldt verbindt aan
de toepassing van deze maatregel.
Het vasthouden aan het oude begrippenpaar straf-maatregel is des te merkwaardi-
ger omdat de commissie er blijkens haar rapport vanuit gaat dat 'het pedagogisch
c.q. behandelingsdoel van de maatregel de evenredigheid tussen de duur van die
(vrijheidsbenemende, schr.) maatregel enerzijds en de ernst van het feit en de
mate van verwijtbaarheid niet in de weg (mag) staan'31. Deze stellingname zou
zich prima hebben verdragen met het laten vallen van het onderscheid straf-
maatregel. De commissie heeft zich echter niet van de traditionele dogmatiek
kunnen bevrijden, hetgeen door de volgende overweging van de commissie wel
heel duidelijk wordt geillustreerd: 'De omstandigheid dat de toepassing van een
maatregel kan leiden tot vrijheidsbeperking van veel langere duur dan door de
ernst van het feit en/of de mate van schuldverwijt geindiceerd is, heeft in de
commissie de vraag doen opkomen of het niet juister zou zijn, de maatregelen
voor jeugdigen geheel af te schaffen, met een uitzondering slechts voor ontoere-
kenbaren, die immers met gestraft kunnen worden'. 32 Daaraan wordt in een
voetnoot nog toegevoegd:

'Binnen de commissie is eveneens de gedachte naar voren gebracht het begrip "straf" geheel te laten
vervallen en enkel de oplegging van een maatregel mogelijk te maken. Deze gedachte heeft de
commissie op prakiische gronden verworpen. Het onderscheid tussen straf en maatregel Iigt in de
huidige wetgeving zodanig verankerd, dat doorbreking daarvan tot niet beoogde (ook materiel e)
consequenties kan leiden. Daar komt als belangrijk argument bij, dat ingevolge de Grondwet aileen
gratie mogelijk is van straffen'. 33

Dat laatste argument is overigens komen te vervallen omdat sinds de invoering
van de gratiewet in 1987 gratie van een maatregel mogelijk is. Waar het bier
echter om gaat is dat de commissie de begrippen 'straf' en 'maatregel' hanteert
alsof deze begrippen een eigen en vaste betekenis zouden hebben. Straf staat, in
de ogen van de commissie, voor een leedtoevoeging ter vergelding van schuld,
waarbij bovendien de duur van de straf een afspiegeling zou zijn van de mate van
schuld. Het specifieke karakter van de maatregel zou zijn dat de duur daarvan
geen afspiegeling behoeft te zijn van het te maken schuldverwijt, Deze dogmatiek
is voor de commissie een vast gegeven, hoewel zij zelf te kennen geeft daarmee
in minstens twee opzichten met gelukkig te zijn. In de eerste plaats omdat de
commissie ook terzake van de maatregel pleit voor een zekere evenredigheid
tussen de ernst van het feit en/of de mate van schuldverwijt enerzijds en de op te
leggen maatregel anderzijds. In de tweede plaats omdat de commissie, blijkens de

31 Rapport Commissie Anneveldt, p. 35.
32 Rapport Commissie-Anneveldt, p. 33.
33 Rapport Commissie-Anneveldt, p. 33, noot 14.
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overweging om het begrip 'straf' af te schaff en , niet de opvatting onderschrijft
dat de straf in de eerste plaats een leedtoevoeging zou zijn. Het is tegen de
achtergrond van deze bedenkingen mijns inziens onverklaarbaar waarom de
commissie zoveel respeet toont voor de (althans in de jurisprudentie achterhaalde)
dogmatiek rondom het onderscheid tussen beide sanctiecategorieen. Tegelijkertijd
moet eehter worden geeonstateerd dat de commissie de door haar aangegeven
reehtstheoretische verschillen tussen straf en maatregel op het niveau van de wet
zodanig heeft ondervangen dat de facto nauwelijks nog van een onderscheid
tussen beide sanctiecategorieen kan worden gesproken. De maatregel van plaat-
sing in een jeugdinrichting kan sleehts bij een veroordeling wegens misdrijf
worden toegepast, daarbij moet aan twee extra voorwaarden zijn voldaan en de
duur van de maatregel is bovendien gemaximeerd. In feite heeft de commissie-
Anneveldt een eensporenstelsel gerealiseerd, met behoud van de begrippen straf
en maatregel. Daarbij moet worden aangetekend dat hoewel in het ontworpen
wettelijk stelsel een duidelijke correlatie bestaat tussen de ernst van het misdrijf
en de zwaarte van de op te leggen sanctie er in theoretisch opzicht sterk de
nadruk wordt gelegd op de relatie tussen de persoon van de dader (m.n. zijn
'behandelingsbehoefte') en de toe te passen maatregelsanctie. Deze discrepantie
tussen ideologie en wetgeving is mijns inziens onvermijdelijk omdat het in de
strafreehtelijk praktijk nu eenmaal onmogelijk is om de persoon van de dader en
het door hem gepleegde strafbare feit te scheiden.

9.4 Ret wetsvoorstel 21327

In het wetsvoorstel worden de aanbevelingen van de Commissie-Anneveldt in
hoofdlijnen overgenomen voor de categorie van personen tussen de 12 en 18 jaar.
Van een afzonderlijk adolescenten strafreeht voor personen tot 24 jaar is eehter
afgezien. WeI is in art. 77d Sr de mogelijkheid geopend dat de reehter personen
tussen de 18 en 21 jaar bereeht conform het jeugdstrafreeht. In art. 77s, vierde
lid Sr is voorts bepaald dat de maatregel van plaatsing in een inrichting voor
jeugdigen doorloopt tot het 21ste jaar. De belangrijkste noviteit in het wetsvoor-
stel betreft evenwel de 'altematieve sanctie'. De reehter krijgt de bevoegdheid om
in plaats van een straf of maatregel een altematieve sanctie op te leggen. Ik zal
de achtergronden van dit voorstel schetsen.
Sinds de Commissie Altematieve Strafreehtelijke Sancties (de Commissie-Van
Andel, zie hoofdstuk 11) in 1978 adviseerde om te gaan experimenteren met de
altematieve sanctie van dienstverlening, heeft deze sanctie op ruime schaal
toepassing gevonden. In 1989 is deze sanctie onder de naam 'onbetaalde arbeid
ten algemene nutte' als hoofdstraf in het volwassenenstrafreeht ingevoerd. De
invoering van deze straf is voorbereid door de voorbereidingsgroep experimenten
dienstverlening. In haar advies van juni 1984, dat aan de basis lag van de invoe-
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ring van de dienstverlening als hoofdstraf in het volwassenenstrafrecht, betrok de
voorbereidingsgroep niet de strafrechtelijk mindetjarigen omdat zij er van uitging
dat met aItematieve sancties voor jeugdigen een ruimer doel kon worden beoogd
dan uitsluitend het terugdringen van de korte vrijheidsstraf. Dit standpunt lag ook
ten grondslag aan het interim-advies van de commissie-Anneveldt van 10 juli
1981, waarin naar voren kwam dat bij de invoering van aItematieve sancties voor
jeugdigen vooral zou moeten worden gelet op het opvoedkundig karakter van
deze sancties. In verband daannee dacht deze commissie niet aIleen aan dienst-
verlening aIs altematieve sanctie, maar ook aan sancties met een uitgesproken
educatief karakter, zoals het doen volgen van trainingen, cursussen en andersoor-
tige activiteiten die gericht zijn op een vergroting van de sociaIe vaardigheden en
weerbaarheid van jeugdigen. De commissie was daarbij van oordeel dat deze
altematieve sancties als een nieuwe sanctie IU1£lStde reeds bestaande straffen en
maatregelen dient te worden ingevoerd. Naar aanleiding van het interim-advies
van de commissie-Anneveldt werd op 30 november 1981 de Werkgroep altema-
tieve sancties jeugdigen ingesteld. Deze werkgroep stond onder leiding van S.
Slagter, destijds vice-president van de rechtbank Amsterdam. De werkgroep
kreeg van de minister van justitie de volgende opdracht:

hem te adviseren omtrent de aanwijzing van de arrondissementen waarin
experimenten met altematieve sancties voor jeugdigen kunnen plaatsvinden en
omtrent de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om met die experi-
menten te kunnen aanvangen, een en ander op basis van een onderzoek naar
de bereidheid van de in de arrondissementen in aanmerking komende organisa-
ties en instellingen om medewerking te verlenen aan de experimenten;

- het na aanwijzing van de arrondissementen begeleiden van deze experimenten
en het ondersteunen van die instanties die ter plaatse bij de opzet en uitvoering
van deze experimenten zijn betrokken;
hem te rapporteren over de resultaten van de experimenten alsmede te advise-
ren omtrent de vraag of, in welke mate en onder welke voorwaarden invoering
van een systeem van altematieve sancties mogelijk en wenselijk is;

- hem te adviseren over kwesties die tijdens de uitvoering van de taak van de
werkgroep mochten rijzen.

De werkgroep-Slagter bracht op 2 december 1985 haar eindadvies uit. De conclu-
sie van de werkgroep was dat gezien de gunstige ervaringen met de experimen-
ten, de aItematieve sanctie voor jeugdigen een verdere invoering in het strafrech-
telijk beleid verdient. Wetgeving werd aanbevolen, waarbij het uitgangspunt dient
te zijn dat de aItematieve sanctie" in verschiIlende fasen van de procesgang
mogelijk moet zijn, en dat zij in de plaats moet kunnen komen van zowel tucht-

.. Onder altematieve sancties werden in het rapport van de werkgroep-Slagter zowel de dienstverle-
ning als de zogenaamde 'Ieerprojecten' verstaan.
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schoolstraf, arrest als geldboete. Deze conc1usie wijkt af van de opvatting van de
voorbereidingsgroep experimenten dienstverlening voor meerderjarigen en het
daarop gebaseerde wetsvoorstel (20074) tot aanvulling van het wetboek van
strafreeht met de straf van onbetaalde arbeid ten algemene nutte. In dat wetsvoor-
stel wordt het verrichten van arbeid ten algemene nutte bij de hoofdstraffen
opgenomen en kan derhalve alleen door de reehter worden opgelegd. De werk-
groep Slagter licht haar idee, dat de altematieve sanctie in het jeugdstrafreeht in
alle fasen van bet strafgeding moet kunnen worden opgelegd, aldus toe:
'Ben bebandeling ter tereebtzitting is voor een jeugdige over bet algemeen een
ingrijpende gebeurtenis. Vooral bij delicten van mindere zwaarte is bet van
belang wanneer de jeugdige een reebtzitting kan worden bespaard. Daarbij vergt
het "zittingsmodel" zoals tijdens de experimenten is gebleken in vergelijking met
de officiersmoclaliteiten een langere periode tussen bet plegen van bet delict en de
aanvang van de altematieve sanctie'. In de memorie van toelicbting wordt
daaraan nog toegevoegd:

'Van het begin van deze eeuw af wijkt de strafrechtelijke bejegening van jeugdigen af van die van
volwassenen. In het onderhavige wetsvoorstel wordt het strafrecht voor jeugdigen eveneens gezien als
een speciale regeling. Daarin is de bedreigde vrijheidsstraf lager dan in het commune strafrecht en is
de oplegging van een maatregel mogelijk die in het commune strafrecht niet voorkornt. Naar onze
mening past een afwijkende regeling van de alternatieve sanctie binnen dit systeem. Zou de dienst-
verlening evenals in het commune strafrecht alleen in de plaats kunnen komen van een onvoorwaarde-
lijke vrijheidsstraf dan zouden de mogelijkheden voor jeudigen zeer worden beperkt. Voor de feiten
waarvoor bij meerderjarigen een korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf wordt opgelegd, zal voor
jeugdigen in veel gevaIlen worden volstaan met een voorwaardelijke vrijheidsstraf of een al dan niet
voorwaardelijke geldboete. Juist ook voor dergelijke feiten lijk: voor jeugdigen de altematieve sanctie
een goede aanvulling van het sanctiepakket. Ben voorwaardelijke vrijheidsstraf zal door jongeren
soms onvoldoende als straf worden ervaren, terwijl de geldboete wellicht door de ouders wordt
betaald , A1s dezen de geldboete niet kunnen of willen betalen zal de jeugdige werk zoeken om de
geldboete te kunnen betalen. Hetzelfde geldt als de officier een transactie-voorstel -inhoudende het
betalen van een bepaalde geldsom- doet. In al deze gevaIlen lijkt met zorg uitgekozen maatschappelijk
nuttige arbeid of een op de jeugdige toegesneden leerproject betere mogelijkheden te bieden' .35

In de visie van de regering moet de altematieve sanctie zowel bet karakter van
een straf dragen als een opvoedkundig karakter hebben." Ben speeifiek kenmerk
van de gekozen regeling is dat zowel de reebter als de officier van justitie een
altematieve sanctie kan toepassen. Men beeft er van afgezien de a1tematieve
sanctie als boofdstraf op te nemen omdat zulks, zo wordt in de memorie van
toelicbting gesteld, zou impliceren dat alleen de reehter deze sanctie zou mogen
toepassen. Voorgesteld wordt om in bet artikel waar de straffen en maatregelen
zijn opgesomd (art. 77b Sr), de c1ausule op te nemen dat in plaats van een
boofdstraf een altematieve sanctie kan worden opgelegd. De altematieve sanctie
is zelf geen boofdstraf. De reebter beboeft niet te bepalen in plaats van welke

" H.d.S.G. 1989-1990,21327,3, p. 35 en 36.
:16 H.d.S.G. 1989-1990,21327,3, p. 36.
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boofdstraf de altematieve sanctie komt. AItematieve sancties zijn:
- a. bet verricbten van onbetaalde arbeid ten algemenen nutte;
- b. het berstel van de door bet strafbare feit aangericbte scbade;
- c. het volgen van een leerproject.

De recbter kan een altematieve sanctie slechts opleggen na een aanbod van de
verdachte. Hij bepaalt in zijn uitspraak het aantal uren en de tijd waarbinnen de
werkzaambeden of bet leerproject moet zijn volbracbt. Het aantal uren mag niet
meer zijn dan bonderd, te verrichten binnen zes maanden. AIleen indien de ernst
van het feit daartoe aanleiding geeft kan de rechter meer dan bonderd doch ten
boogste twee honderd uren opleggen, in welk geval de arbeid binnen een jaar
moet zijn voltooid. Indien de grens van 100 uur wordt overschreden dan rust op
de recbter een aangescherpte motiveringsverplicbting.
Daamaast kan de altematieve sanctie in eerdere fasen van een strafzaak worden
toegepast.
a. De politie krijgt de bevoegdbeid een delict af te doen door verwijzing naar een

project voor vandalismebestrijding. De officier van justitie ziet in dit model af
van strafvervolging nadat hem door de politie is medegedeeld dat de verdachte
aan bet project beeft deelgenomen.

b. De officier van justitie kan, als bij een transactievoorstel doet, na een daartoe
door de verdacbte gedaan aanbod, een of meer van de volgende voorwaarden
stell en , waaraan de verdachte binnen een termijn van drie maanden beeft te
voldoen:
bet verrichten van onbetaalde arbeid ten aIgemenen nutte gedurende ten
boogste veertig uren,

- geheel of gedeeltelijk berstel van de aangerichte schade,
- het volgen van een leerproject gedurende ten hoogste twintig uren.

De invoering van aItematieve sancties moet mijns inziens worden toegejuicht al
was bet aileen maar omdat daarmee meer zinvolle afdoeningsmogelijkheden
worden gescbapen dan in het kader van het traditionele sanctiepakket mogelijk is.
De wijze waarop de aItematieve sanctie juridisch wordt ingekleed roept ecbter
vragen op. Mijn kritiek richt zich tegen de introductie van een nieuwe sanctieca-
tegorie 'de aItematieve sanctie' naast de straf en de maatregel. Ik beb daartegen
vier bezwaren:
1. Het creeren van een afzonderlijke van bet volwassenen strafrecbt afwijkende

regeling van altematieve sancties staat baaks op bet uitgangspunt van de com-
missie-Anneveldt dat in bet jeugdsanctiestelsel zoveel mogelijk aansluiting
moet worden gezocbt bij de voor volwassenen geldende bepalingen.

2. Bovendien doet een driesporenstelsel afbreuk aan de door de commissie-Anne-
veldt nagestreefde vereenvoudiging van bet jeugdsanctiestelsel.
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3. Naast dit wetssystematische bezwaar kan nog een rechtstheoretisch bezwaar
tegen de gekozen regeling worden aangevoerd. De altematieve sanctie valt in
reehtstheoretisch opzicht niet te onderscheiden van de reeds bestaande sanctie-
categorieen 'straf" en 'maatregel'. In de memorie van toelichting wordt zelfs
onomwonden gesteld dat de altematieve sanctie naast een opvoedkundig- een
strafkarakter heeft. Tegen die achtergrond wordt geen enkel redelijk doel
gediend met de introductie van de nieuwe sanctiecategorie 'altematieve sane-
tie'. Het argument dat de invoering van altematieve sancties als hoofdstraf niet
mogelijk zou zijn, omdat met het begrip 'straf' tot uitdrukking zou worden
gebracht dat alleen de reehter tot oplegging daarvan bevoegd zou zijn, berust
mijns inziens op een misverstand. Door de politie of de officier van justitie
toegepaste 'altematieve sancties' hebben een geheel ander rechtskarakter dan
de gelijknamige afdoeningswijzen door de rechter. De bevoegdheid van politie
en openbaar ministerie tot het toepassen van dergelijke sancties zijn een
uitvloeisel van de transactiebevoegdheid van de officier van justitie en de
daaruit afgeleide figuur van de politietransactie." Het gaat hier niet om

31 Dat blijkt ook duidelijk uit de tekst van resp. de artt. 77e en 77f Sr:
Art.77e
I. Ben opsporingsambtenaar die daartoe door de officier van justitie is aangewezen, kan aan de
verdachte voorstellen dat deze deelneemt aan een project ter voorkoming van toezending van een
proces-verbaal aan de oificier van justitie, Het voorstel wordt daarbij de verdachte tevens
schriftelijk overhandigd.
2. De officier van justitie geeft aanwijzingen omtrent de wijze van afdoening ingevolge het eerste
lid. Deze aanwijzingen betreffen in ieder geval:
a. de projecten die in aanmerking komen;
b. de categorie van strafbare feiten naar aanleiding waarvan deelname kan plaats vinden;
c. de duur van deelname, afhankelijk van de aard van het stratbare feit en het project.
3. De duur van de deelname is ten hoogste twintig uren
4. Indien de opsporingsambtenaar, bedoeld in het eerste lid, van oordeel is dat de verdachte naar
behoren aan een project heeft deelgenomen, deelt hij dit aan de officier van justitie mede en stelt
de verdachte hiervan schriftelijk in kennis. Daarmee vervalt het recht tot strafvordering ; behalve
indien een bevel wordt gegeven als bedoeld in artikel 12k van het Wetboek van Strafvordering. In
dat geval houdt de rechter, indien hij een straf oplegt, rekening met de voltooide deelname.

Art.77f
I. Bij toepassing van artikel 74, eerste lid, kan de officier van justitie tevens als voorwaarde
stellen dat de verdachte
a. zich zal richten naar de aanwijzingen van een instelling als bedoeld in artikel 60, eerste lid,
onder b, van de Wet op de jeugdhulpverlening, voor een daarbij te bepalen termijn van ten
hoogste zes maanden;
b. onbetaalde arbeid ten algemen nutte of arbeid tot herstel van de door het strafbare feit aange-
richte schade verricht gedurende een door hem te bepalen duur van ten hoogste veertig uren dan
wei een leerproject voigt van ten hoogste twintig uren, binnen een door hem te bepalen termijn
van ten hoogste drie rnaanden.
2. Op de in het eerste lid, onder b, bedoelde voorwaarden is het bepaalde bij en krachtens de
artikelen 77m, eerste lid en 77n eerste en tweede lid van overeenkomstigetoepassing.
3. De geldsom vermeld in artikel 74, tweede lid, onder a, bedraagt ten hoogste de helft van de
boete naar de wettelijke omschrijving op het feit gesteld.
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sancties in eigelijke zin maar om voorwaarden, die wanneer zij zijn vervuld
leiden tot een verval van het recht op strafvordering. Altematieve sancties
opgelegd door de reehter hebben een geheel andere basis. Zijn bevoegdheid
vloeit voort uit art. 351 Sv jo. art. 77h, tweede lid Sr Art. 351 luidt:
Acht de reehtbank het telastegelegde feit bewezen, het te zijn een strafbaar feit
en de verdachte deswege strafbaar, dan legt zij op de straf of maatregel, op
het feit gesteld.
Daar altematieve sancties noch straf noch maatregel worden genoemd bepaalt
art. 77h, tweede lid:

In plaats van de hoofdstraf (... ) lrunnen een of meer van de volgende alternatieve sancties worden
opgelegd:
a. het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemen nutte;
b. het verrichten van arbeid tot herstel van de door het stratbare feit aangerichte schade;
c. het volgen van een leerproject.

De bevoegdheid van de reehter tot het opleggen van altematieve sancties is
identiek aan zijn bevoegdheid tot het opleggen van straf en maatregel.
Gezien de totaal verschillende basis van 'altematieve sancties' toegepast door
enerzijds politie en officier van justitie en anderzijds de reehter is het onbe-
grijpelijk waarom in het wetsvoorstel en de bijbehorende memorie van toelich-
ting zoveel belang wordt geheeht aan het uniforme begrip 'altematieve sane-
ties'. Ret is in ieder geval niet zo dat indien het verrichten van onbetaalde
arbeid, schadeherstel en het volgen van een leerprojeet als uitvloeisel van een
vonnis van de reehter 'straf' worden genoemd, daarmee soortgelijke verplich-
tingen die voortvloeien uit een transactie zouden zijn uitgesloten, zoals de
memorie van toelichting ons wil laten geloven. Dat kan met een nogal voor de
hand liggend voorbeeld worden geilustreerd. De bevoegdheid van de reehter
om de straf van 'geldboete' op te leggen laat de bevoegdheid van de officier
om de 'betaling van een geldsom' te vorderen als transactievoorwaarde onver-
let.

4. Er kan nog een vierde meer praktisch bezwaar worden aangevoerd tegen de
invoering van de 'altematieve sanctie' als een aparte sanctieeategorie. Hudig
heeft er reeds in 1959 op gewezen dat elke reehterlijke reaktie op een straf-
baar feit door de veroordeelde wordt gezien als een straf. Het verdient aanbe-
veling in de wetgeving aansluiting te zoeken bij dit ervaringsfeit. Juristentaal
moet zoveel mogelijk aansluiten bij het spraakgebruik van de justitiabele. Dat
geldt zeker op een zo gevoelig terrein als het sanctiereeht waar misverstanden
gemakkelijk tot grote frustraties kunnen leiden. Doordat het verrichten van
onbetaalde arbeid ten algemene nutte, het verrichten van arbeid tot herstel van
de door het strafbare feit aangerichte schade en het volgen van een leerprojeet,
niet als straf zijn aangemerkt, wordt de suggestie gewekt dat deze sancties het
karakter hebben van een gunst. Deze indruk wordt nog versterkt door de
formule uit art. 77h Sr 'in plaats van een hoofdstraf ( ... ) kunnen een of meer
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van de volgende a1tematieve sancties worden opgelegd". Verplicbtingen
opgelegd in bet kader van een veroordeling wegens een strafbaar feit zijn
natuurlijk nooit een gunst aan de veroordeelde. Zij vormen een gevoelige
overbeidsreak:tie op een strafbaar feit. Door de zaak zo voor te stellen alsof de
betrokkene "van geluk mag spreken dat bij er met een a1tematieve sanctie
vanaf komt" wordt de belangentegenstelling tussen staatsburger (want dat is
een minderjarige delinquent ook) en overbeid ontkend. Daarmee wordt de
deur opgezet voor bet patemalisme dat de commissie Anneveldt nu juist wilde
bestrijden. Bovendien zou bet tot straf benoemen van altematieve sancties
beter aansluiten bij de tendens in bet volwassenen strafrecbt om bet strafkarak-
ter van de bijvoorbeeld de dienstverlening extra te benadrukken, teneinde de
maatscbappelijke acceptatie daarvan te vergroten.
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Hoofdstuk 10

De verhouding tussen gevangenisstraf en
terbeschikkingstelling van de regering

10.1 InIeiding

Het rechtspolitiek compromis dat ten grondslag lag aan de terbeschikkingstelling
van 1928 opende de weg tot een uitgewerkt tweesporenstelsel. In de voorgaande
hoofdstukken is beschreven hoe na de invoering van de volwassenen- TBR het
maatregelenrecht is uitgebouwd in het ordenings(tucht)strafrecht, in de Londense
besluiten inzake de berechting van 'foute' landgenoten, in de Wet op de Econo-
mische Delicten, bij de omzetting van de vernietiging van gevaarlijke voorwerpen
tot de onttrekking aan het verkeer, bij de herziening van het jeugdsanctierecht, in
de wet vermogenssancties en tenslotte in de plukze-wetgeving en in wetsvoorstel
21345 inzake de schadevergoedingsmaatregel.
Gedurende de parlementaire behandeling van de vier laatstgenoemde wetswijzi-
gingen werd voor het eerst fundamentele kritiek op het tweesporenstelsel uitge-
oefend. Deze bezwaren kunnen, zo zal in dit hoofdstuk blijken, niet los worden
gezien van de herziening van de terbeschikkingstelling van de regering, die in
1988 na meer dan dertig jaar van vaak felle discussie zijn beslag kreeg. Het is
ironisch dat gedurende dit debat, dat in de kern handelde over de vraag of het
dualistisch stelsel van terbeschikkingstelling van de regering naast gevangenisstraf
in al zijn dogmatische scherpte gehandhaafd moest blijven, het dualisme op
andere terreinen van het sanctiestelsel pas goed werd doorgevoerd.
Dit hoofdstuk valt in drie delen uiteen. Het eerste gedeelte handelt over de
onvrede binnen de rechterlijke macht met het stelsel uit 1928. Het is niet te boud
te stellen dat de rechterlijke macht net als voor 1928 een belangrijke aanzet heeft
gegeven tot de discussie over de verhouding tussen de gevangenisstraf en de
terbeschikkingstelling van de regering door in vonnissen en arresten blijk te
geven niet uit de voeten te kunnen met het wettelijk kader. Het tweede gedeelte
gaat over de opvattingen binnen de wetenschap over de relatie tussen de gevange-
nisstraf en de terbeschikkingstelling van de regering. Vanaf het einde van de
jaren vijftig toen duidelijk werd dat de wettelijke regeling van de terbeschikking-
stelling van de regering niet meer voldeed, hebben vele rechtsgeleerden zich
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gebogen over de verhouding tussen de gevangenisstraf en de terbeschikkingstel-
ling van de regering. Zelden is zoveel denkkracht geinvesteerd in een partiele
herziening van het sanctiestelsel als in de aanpassing van de uit 1928 daterende
psychopaten-wetgeving.
Het derde onderdeel van dit hoofdstuk bestaat uit een bespreking van de wetge-
vingsstukken omtrent de herziening van de terbeschikkingstelling van de regering.

10.2 Onvrede in rechtsspraak met het stelsel van 1928

In de periode juist voor de invoering van de terbeschikkingstelling van de rege-
ring in 1928 legden rechters regeimatig gevangenisstraffen op van een langere
duur dan op basis van het beginsel van proportionele schuldvergelding kon
worden gerechtvaardigd, omdat zij 'bij gemis aan een wettelijke regeling van de
terbeschikkingstelling voor volwassenen' geen andere mogelijkheid zagen de
maatschappij tegen gevaarlijke psychopaten te beschermen. De aldus geventi-
leerde rechterlijke onvrede was, zo bleek in hoofdstuk 6, een belangrijke stimu-
laos om de tweede kamer te doen besluiten de volwassenen-terbeschikkingstelling
van de regering in te voeren. Zelfs de confessionelen stemden uiteindelijk in met
de terbeschikkingstelling van de regering omdat ook in deze kriog werd beseft dat
bij een langer uitblijven van een wettelijke regeling het neo-klassieke strafrecht en
het bijbehorende op schuldvergelding gebaseerde strafbegrip in de rechterlijke
praktijk ter ziele zou gaan. Het dienstbode-vonnis vormt daarvan een wrange illu-
stratie.
Nadat de terbeschikkingstelling van de regering in 1928 is ingevoerd, wordt deze
maatregel enthousiast door de rechterlijke macht ontvangen en bijgevolg veelvul-
dig toegepast.' Doordat in de tenuitvoerleggingssfeer onvoldoende voorzieningen
bestonden voor de opvang en behandeling van terbeschikkinggestelden ontstond
een fors capaciteitstekort. De regering ging deze situatie te lijf met de stopwet
van 21 april 1933. In deze wet werd de mogelijkheid om voor vermogensmisdrij-
yen en de in art. 37, derde lid Sr genoemde overtredingen gestoorde delinquenten
terbeschikking te stellen beperkt. De looptijd van de stopwet, aanvankelijk tot
1936, werd telkens met drie jaar en in 1942 voor onbepaalde tijd verlengd. Bij de
bevrijding verloor zij echter haar kracht als gevolg van het Besluit Bezettings-
maatregelen. Na de oorlog wordt in de tenuitvoerleggingspraktijk van de terbe-
schikkingstelling van de regering meer en meer de nadruk gelegd op de verple-
ging van terbeschikkinggestelden." Hierdoor vervaagde in de ogen van vele leden
van de rechterlijke macht de beveiligingsdoelstelling van de terbeschikkingstelling
van de regering. De rechterlijke onvrede met deze situatie kwam tot uiting in een

•

Zie: Ch. Haffmans, Terbeschikkinggesteld, Arnhem 1984, p. 12.
E.J. Hofstee, TBR en TBS, diss. Nijrnegen, 1987, p. 280 e.v.
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reeks van vonnissen en arresten waarin net als voor de invoering van de terbe-
schikkingstelling van de regering met voorbijgaan aan het beginsel van proportio-
nele schuldvergelding aan verminderd toerekeningsvatbare daders zeer lange
gevangenisstraffen werden opgelegd.
Zo veroordeelde op 25 April 1950 de rechtbank te Rotterdam een 'zeer gevaarlijk
epilepticus' die zijn vrouw had vermoord tot levenslange gevangenisstraf. Over
de noodzaak tot beveiliging van de maatschappij overwoog de rechtbank:

'dat ter besehikkingstelIing van de regering met plaatsing in een krankzinnigengestieht geen juiste
beantwoording van voormelde vraag (de vraag met welke sanetie de maatsehappij doeltreffend tegen
de verdaehte zou kunnen worden beveiligd, sehr.) zou zijn, orodat het hierbij sleehts van een besluit
van de adrninistratie afhangt, of, en zo ja, wanneer, de veroordeelde zijn vrijheid herkrijgt, terwijl de
Rechtbank het noodzakelijk aeht dat de beslissing hierover, juist nu zij van oordeel is dat verdachte
van zijn vrijheid beroofd dient te blijven, bij de onafhankelijke reehter blijve, vooral nu t.a.v. ver-
daehte van L. het vitale belang van bescherming der roaatsehappij tegen een gevaarlijke individu als

deze, op het spe1 staat' .3

Dit vonnis staat niet op zichzelf. Uit de vele in de literatuur aangehaalde soortge-
lijke uitspraken noem ik het vonnis van Rechtbank te Almelo op 3 juli 1956
gewezen in de strafzaak tegen J.S. Deze werd wegens moord veroordeeld tot 15
jaar gevangenisstraf plus terbeschikkingstelling. Hiermee liet de rechtbank in de
woorden van Hofstee 'het schuldbeginsel als ijkmeter voor de strafioemeting
los" want op grond van het psycbiatrisch advies (o.a. van Prof. Dr. Mr. P.A.H.
Baan) had de rechtbank de overtuiging gekregen dat 'verdachte in zeer geringe
mate toerekeningsvatbaar was te achten'. In feite vormt het bovenstaande vonnis
van de rechtbank Almelo nog een betrekkelijk milde inbreuk op het (neo-klassie-
ke) beginsel van proportionele schuldvergelding. Ook nagenoeg geheel ontoereke-
ningsvatbare daders van emstige misdrijven werden (door dezelfde rechtbank) tot
lange gevangenisstraffen veroordeeld. De rechtbank te Almelo veroordeelde op
11 oktober 1949 ene V. tot 20 jaar gevangenisstraf plus terbeschikkingstelling
van de regering terzake van moord terwijl de verdachte in het rapport van de
psycbiater 'sterk verminderd toerekeningsvatbaar' was genoemd. De zielkundige
formuleert zijn oordeel in niet mis te verstane bewoordingen. Het gaat bier zijns
inziens om 'een in zijn aanleg gestoorde achterlijke zeer primitieve driftpsy-
chopaath, die nauwelijks ontwikkeld is boven het niveau van een dier'."
Op 10 september 1957 krijgt de Hoge Raad de kans zich over deze rechterlijke
praktijk uit te spreken. J.J.G., koopman te B.-H, alias de 'Zwarte Ruiter' wordt
door de rechtbank te 's Hertogenbosch wegens een groot aantal strafbare feiten,
waaronder poging tot doodslag op een politie-agent, veroordeeld tot 15 jaar
gevangenisstraf plus terbeschikkingstelling van de regering, ondanks het feit dat

ReehtbankRotterdam, 25 April 1950, NJ 1950,824.
E.1. Hofstee, 1987, p. 308.
Roling, 1957, p. 9.
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de rechtbank vaststelde dat J.J.G. leed aan een ziekelijke stoornis van zijn geest-
vermogens (hij zou leiden aan een ernstige vluchtpsychose). De lange vrijheids-
straf was nodig, zo oordeelde de rechtbank, omdat in de omstandigheden waaron-
der de terbeschikkingstelling van de regering pleegt te worden geexecuteerd
onvoldoende waarborgen zijn gelegen 'voor een beveiliging gedurende geruime
tijd van de maatschappij tegen een impuisieve, roekeloze en niets ontziende
persoonlijkheid als deze verdachte C ••• ), van wie met een aanmerkelijke graad van
stelligheid verwacht kan worden, dat bij elke kans om zich aan zijn vrijheidsbene-
ming te onttrekken zal benutten'. Nadat in hoger beroep de strafmotivering van
de rechtbank op dit punt intact is gebleven gaat I.J.G. in cassatie bij de Hoge
Raad. In zijn vierde cassatiemiddel klaagt zijn advocaat 'dat de rechtbank bij de
straftoemeting omstandigheden heeft laten meewerken, die Diet te harer beoorde-
ling stonden'. Daarmee doelt de raadsman op de overweging van de rechtbank
omtrent de uit beveiligingsoogpunt 'ontoereikende wijze waarop de terbeschik-
kingstelling van de regering wordt tenuitvoer gelegd'. Dit middel kon volgens ons
hoogste rechtscollege Diet tot cassatie leiden omdat de rechter 'zonder in een
beoordeling te treden, blijk (kon) geven van zijn bekendheid met de wijze waarop
de terbeschikkingstelling van de regering pleegt te worden geeffectueerd". Willem
Pompe, zoals we eerder zagen een overtuigd dualist, voorzag dit arrest in de
Nederlandse Jurisprudentie van een noot. Hij acht het zeer wei denkbaar dat de
rechtbank in strijd met de wet heeft gehandeld. Pompe:

'De terbeschikkingstelling is door de wetgever bedoeld als een middel ter beveiliging der maatschappij
tegen een psychisch gestoorde delinquent, t.a.v. wie de straf, die immers als zodanig niet beheerst
wordt door de gedachte van beveiliging tegen de delinquenten, onvoldoende beveiligend zou werken.
In bovengenoemde overweging der Bosse Rechtbank wordt de door de wetgever bedoelde orde omge-
keerd, immers de straf wordt hier gebruikt om de terbeschikkingstelling, voor zover zij onvoldoende
zou beveiligen, aan te vullen. Hiermee wordt aan straf en terbeschikkingstelling beide, zeals zij door
de wetgever zijn gesteld, te kort gedaan,.fiI

In feite komt Pompe's kritiek erop neer dat de rechtbank te Den Bosch de straf
misbruikt als beveiligingsmaatregel. Dit argument is ook terug te vinden in de
noot die D. van Eck onder dit arrest schreef voor Ars Aequi. Van Eck spreekt
van een 'denaturatie' van het begrip straf. Van Eck:

'He! essentiele nu van de beslissing van de lagere rechter in deze zaak is daarin gelegen, dat men hier
een middel heeft gebruikt uit zuivere veiligheidsoverwegingen, dat daartoe ongeschikt en volkomen
ontoelaatbaar is' .8

HR 10 september 1957, NJ 1958, 5.
Daarnaast voert Pompe nog een, in het kader van deze studie rninder belangwekkend, staatslrundig
bezwaar aan tegen het vonnis van de Bosse Rechtbank. Deze heeft zich zijns inziens met de
beoordeling van de tenuitvoerlegging van de TBR begeven op een gebied dat door de wetgever
niet aan de rechterlijke maar aan de uitvoerende macht is toevertrouwd.
Ars Aequi 1957-1958, p. 216.
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Die ontoelaatbaarheid schuilt volgens van Eck met name in het feit dat 'men een
straf gaat opleggen, waarvan de rechter zelf van oordeel is, dat de duur niet
evenredig is aan de mate van schuld'. De recbtbank beeft daarmee volgens de an-
notator 'de recbtvaardigbeid' niet in acht genomen en gehandeld tegen 'de gebele
geest van bet scbuldstrafrecbt'. Dat laatste wordt aldus toegelicbt:

'Art. 37a zegt weI, dat men psyehiseh gestoorde delinquenten, die niet geheel ontoerekenbaar zijn,
moet straffen volgens het gewone strafrecht en geeft weI geen verschil in maximum aan tussen
volkomen toerekenbare en verminderd toerekenbare daders, doeh dit is aileen geschied, omdat ooze
reehter t.a.v. de strafmaat toeh vrij is binnen het algerneen minimum en het speciale maximum, doch
bij de parlementaire behandeling van art. 37a is heel duidelijk naar voren gekomen, dat het de
bedoeling was, dat de zwaarte der straf zou moeten worden aangepast aan de mate van toerekenbaar-
held en schuld,9

Beide annotatoren zijn voorstander van een strikt dualistisch sanctiestelsel. Deze
voorkeur is gebaseerd op de opvatting dat de duur van de (gevangenis)straf een
afspiegeling van de mate van scbuld moet vormen en voorts dat de terbeschik-
kingstelling van de regering is bedoeld ter aanvulling van de gevangenisstraf voor
die gevallen waarin deze te kort duurt om de maatscbappij tegen gevaarlijke
personen te beveiligen. Deze zo langzamerband klassieke opvatting over de
verbouding tussen gevangenisstraf en terbescbikkingstelling van de regering blijkt
in de rechtsspraak eenvoudig te worden genegeerd.
In 1967 werd deze praktijk in de lagere recbtspraak door de Hoge Raad uitdruk-
kelijk gesanctioneerd. Op 24 juli van dat jaar oordeelde ons hoogste recbtscollege
in de zaak van een man (requirant in cassatie) die op Curacoa twee slacbtoffers
met een mes had gestoken ten gevolge waarvan deze waren komen te overlijden.
Volgens de rapporten van een psycbiater en een psycboloog was de man ten tijde
van bet begaan van dit delict slechts in zeer geringe mate toerekeningsvatbaar.
Dat verhinderde het Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen niet de man
terzake van doodslag te veroordelen tot een gevangenisstraf van 15 jaar. In
cassatie klaagt de veroordeelde over de strafmotivering van bet Hof waarin de
volgende passage voorkomt: '( ... ) dat de beklaagde weliswaar slechts in geringe
mate toerekeningsvatbaar is, zodat, indien uitsluitend op de scbuld van beklaagde
zou worden gelet, een langdurige gevangenisstraf niet gerecbtvaardigd zou zijn,
maar ( ... )'. Volgens requirant is deze motivering niet verenigbaar met de opge-
legde gevangenisstraf van 15 jaar. De Hoge Raad oordeelt evenwel 'dat de aan
het middel ten grondslag liggende stelling, dat geen straf mag worden opgelegd
die zwaarder is dan door de schuld van de dader wordt gerechtvaardigd in geen
recbtsregel steun vindt', en dat 'bet aan bet Hof vrijstond bij de bepaling van de
aan rekwirant op te leggen straf niet uitsluitend op de schuld van rekwirant te

Ars Aequi 1957-1958,p. 216.
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letten' .10 Sindsdien heeft de Hoge Raad het stand punt dat bij de vaststelling van
de duur van gevangenisstraf niet uitsluitend hoeft te worden gelet op de mate van
schuld en dat geen enkele rechtsregel in de weg staat aan een aanzienlijk langere
gevangenisstraf dan door de schuld van de veroordeelde is gerechtvaardigd, nog
herhaaldelijk bevestigd.!' Ik zie er van af deze jurisprudentie te beschrijven.
Voor een helder overzicht daarvan kan worden verwezen naar Ch. Haffmans, De
berechting van de psychiscn gestoorde delinquent, Diss. Amsterdam 1989, i.h.b.
p. 60 tim 63 en E.J. Hofstee, TBR en TBS, Diss. Nijmegen 1987, i.h.b. pp. 521
tim 526.

10.3 De Wetenschap

Op 19 januari 1957 kwamen de leden van het Psychiatrisch-Juridisch Gezelschap
in jaarvergadering bijeen in de Collegekamer van de Valerius Kliniek te
Amsterdam. Als thema van dat jaar was gekozen voor de terbeschikkingstelling
van de regering en de bewaring. B.V.A. Roling leidde de discussie in. De
spreker, die voor de oorlog in zijn proefschrift pleitte voor de bewaring van
beroeps- en gewoontemisdadigers, haaIde fel uit naar het dualistisch sanctie-
stelsel. Hiermee voorziet Roling de kritiek uit de rechterlijke macht op de plaat-
sing in een krankzinnigengesticht en de terbeschikkingstelling van de regering van
een breder wetenschappelijk kader. Roling is ook de eerste na-oorlogse auteur die
pleit voor een strikt monistisch sanctiestelsel. Hiermee blijkt hij een trendsetter.
Zijn betoog in de Collegekamer van de Valerius Kliniek markeert het begin van
een langdurige discussie over het al dan niet handhaven van het dogmatische
onderscheid tussen straf en maatregel. Hieronder zal uitgebreid op deze discussie
worden ingegaan.

10.3.1 B. V.A. Roling

Roling bepleit het opgaan van de gevangenisstraf en de terbeschikkingstelling van
de regering in een nieuw instituut: de 'verplegingsgevangenis'. Deze nieuwe
sanctie moet rowel de straf- als de maatregeldoeleinden vervullen. De vraag of
een dergelijke 'monistische' sanctie als straf of als maatregel moet worden
aangemerkt is volgens Roling irrelevant, hij kiest evenwel om 'praktische rede-
nen' voor het predikaat straf.l?

10 HR 24 juli 1967, NJ 1969, 63. Bij deze uitspraak moet overigens de kanttekening worden
gemaakt dat het Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen helemaal geen TBR had kunnen
opleggen omdat er in de overzeese gebiedsdelen geen TBR-inrichtingen bestaan.

11 Zie o.a.: HR 15 april 1975, NJ 1975,288; HR 4 juni 1985, NI 1986,95; HR 12 november
1985, NJ 1986,327.

12 Roling, 1957, p. 11.
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Door de gevangenisstraf en de terbeschikkingstelling van de regeriog samen te
smelten tot een sanctie !runnen volgens Roling een santa! door hem gesignaleerde
knelpunten van het bestaande stelsel worden ondervangen. Bij deze knelpunten
denkt Roling san het volgende:
In de eerste plaats voldoet de dogmatisch-theoretische onderbouwing van het
dualisme tussen de vergeldende straf en de beveiligende maatregel niet meer san
de opvattingen van de late jaren vijftig zoals deze o.a. in de jurisprudentie tot
uiting komen. De neo-klassieke strafrechtsleer, waarin de straf wordt beschouwd
als een leedtoevoeging ter vergelding van schuld, is te beperkt. Indien dat ter
beveiliging van de maatschappij noodzakelijk is kan de straf uitgaan boven de
schuld van de dader. Beveiliging is met andere woorden een valide legitimatie
van de straf. Ter ondersteuning van zijn ideeen wijst Roling op de jeugdgevange-
nisstraf waarin zijns inziens zowel de straf als de maatregelgedachte zijn verwe-
zenlijkt en op het (economisch) ordeningsrecht waarin de straf ook 'meer dan een
vergeldingskarakter toont'.
In de tweede plaats heeft het bestaande stelsel als manco dat 'de ter beschikking-
stelling vaak tot zeer korte asyleriog leidt'. Onverkorte toepassing van het
beginsel van proportionele schuldvergelding leidt volgens Roling tot de para-
doxale situatie dat de meest gevaarlijke delinquenten, dat zijn zijns inziens de
verminderd toerekeningsvatbaren, de kortste sancties krijgen opgelegd. Vanwege
hun psychische stoornis valt hun een verminderd schuldverwijt te maken zodat zij
een kortere straf krijgen dan hun geestelijk gezonde mededaders, terwijl de
terbeschikkingstelling van de regeriog ook geen uitkomst biedt omdat of wegens
plaatsgebrek of omdat de geneesheren geen raad weten met de betreffende
stoornis waaraan de veroordeelde lijdt, de psychopaat binnen de kortste keren uit
zijn asyl wordt ontslagen.
Ben derde bezwaar tegen het vigerende stelsel is volgens Roling dat de rechterlij-
ke macht onvoldoende vertrouwen heeft in de beveiligende functie van de huidige
terbeschikkingstelling, en daarom vaak zeer lange gevangenisstraffen san de
terbeschikkingstelling doet voorafgaan, Het gevolg van deze praktijk is dat de
veroordeelde een noodzakelijke medische behandeling moet ontberen. Immers 'de
gestoorde behoeft het san zijn staat aangepaste regime. Het straffe, niet geindivi-
dualiseerde regime (van de gevangenis) werkt verkeerd op hem, en zal zijn
toestand gemeenlijk verergeren. Zolang de regimes van gevangenis en asyl
verschillen is daarmede het dualisme in sanctie veroordeeld, als onnodige en
averechts werkende behandeling'.
Hiermee hangt een vierde bezwaar tegen het vigerende stelsel samen. Volgens
Roling is het noodzakelijk dat de medische behandeling direct na het vonnis moet
kunnen aanvangen. De combinatie van een gevangenisstraf met een terbeschik-
kingstelling van de regeriog brengt met zich mee dat eerst de straf wordt geexe-
cuteerd. Roling wijst er op dat deze volgorde de facto uitstel van een medische
behandeling, die de rechter noodzakelijk heeft geacht, betekent. Dit wijst hij
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vanuit een normatief geziehtspunt af: 'AJs er behoefte aan medisehe behandeling
is, dan behoort deze direct aan te vangen'.
Tenslotte is Roling van mening dat het 'het dualisme van straf en maatregel door
de betrokkenen ongunstig wordt verwerkt'. Na beeindiging van de gevangenis-
straf voIgt de maatregel van terbesehikkingstelling van de regering. Volgens
Roling verandert de 'instelling' van de betrokkenen 'wanneer hun status overgaat
van "gevangene" tot "verpleegde". Roling:

'Zij worden meer eisend, lastiger, voelen zich verongelijkt, immers hun schuld is nu uitgeboet, en zij
zitten nu verder ten bate van de gemeenschap. Het gevoel van onrechtvaardige behandeling wordt
versterkt door verpleging na de bestraffing' .13

Roling's monistisehe aItematief, de verplegingsgevangenis, zou de bier boven
gesignaleerde knelpunten kunnen ondervangen. Roling:

'(Ben) dergelijke gevangenis zou een regime hebben volledig bepaald door de verplegingsbehoefte.
Ook de duur zou vooral daardoor worden bepaald. Een minimumduur van een jaar, zoals ook de
jeugdgevangenis kent, zou aanbeveling verdienen, in verband met de gevaarlijkheid, die nu eenmaal
wordt bepaald door de grootte van de kans op nieuwe delicten en door de kans op grote delicten.
Denkbaar is een fixurn in het vonnis, van drie jaar, in die gevallen waar de medische behandeling
volledig een kans moet worden gegeven en V.O. na twee jaar daartoe de beste gelegenheid biedt. Oat
geldt dan voor die gestraften, die zich aan niet al te gevaarlijke delicten, bv. van eeonomische aard,
plegen schuldig te maken. Naast de minimumtermijn moet de mogelijkheid openstaan, dat de rechter
de verdere duur laat afhangen van de dan bestaande gevaarlijkheid (verlenging van tel kens twee jaar).
( ... ) In de zeer emstige gevallen, waar nu de reehter 10 of IS jaar gevangenisstraf geeft plus ter be-
chilling stelling, of zelfs levenslange gevangenisstraf, kan bij straf-monisme, veroordeeld worden tot
'verplegingsgevangenis' met een minimumduur van 10 of 15 of zonodig 20 jaar. De veroordeelde
komt dan direct in het gesticht waar hij medisch wordt behandeld. De reehter ken zich de zekerheid
van asylering verschaffen door de minimumtermijn. Een regeling waarbij invrijheidstelling op proef
binnen die termijn mogelijk wordt op grond van een beschikking van de rechter die het vonnis wees,
zou daarbij kunnen worden overwogen'. ( ... ) Het lijkt mij, dat dit etiquet van "gevangenis" voordelen
biedt. Door de niet-bestraffing, maar de simpele ter beschikking stelling, wordt de betrokkene zijn
niet-verantwoordelijkheid teveel ingeprent. Er wordt daardoor onnodige nadruk gelegd op het
afwijkende in zijn wezen, teveel de stempel op hem gedrukt van "een geval" zijn, teveel ontnomen
het zelfrespect dat gevoed wordt door het verantwoordelijk gesteld worden. Ieder is de houding
bekend: "ik kan er niets aan doen, de dokter heeft het zelf gezegd". Het is een houding, die de
therapeutische behandeling ten kwade kan beinvloeden, en die bevorderd wordt door het zichtbare
onderscheid in straf en maatregel. Het zo onmiskenbaar Diet gestraft worden betekent voor menigeen

een degradatie in mensenwaarde' 14

Uit deze besehrijving van Roling's verplegingsgevangenis blijkt pas duidelijk hoe
ver diens ideaal is verwijderd van de (neo-)klassieke uitgangspunten. De taak van
de reehter is in Roling's opvatting fundamenteel anders dan die in het klassieke
model. De rechter is zijns inziens niet langer een van de uitvoerende maeht onaf-
hankelijke toepasser van het recht, een (min of meer onatbankelijk) beslechter

" Roling, 1957, p. 10.
Roling, 1957, p. 11 en 12.
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van een geschil tussen maatschappij en wetsovertreder. Roling beschouwt de
rechter als de primair verantwoordelijke instantie voor de beveiliging van de
maatschappij tegen gevaarlijke individuen. In die optiek is geen plaats meer voor
de traditionele rechterlijke rol van bemiddelaar tussen het staatsbelang bij bestraf-
fing en het individuele belang van bescherming tegen een excessieve machtsuit-
oefening door de overheid. Vanuit deze visie valt ook het gemak te verklaren
waarmee Roling afstand neemt van klassieke rechtsbeginselen als het bestimmt-
heitsgebot ad poenam. Een vaste welomlijnde bestraffing, met een geclausuleerd
maximum, maakt plaats voor verpleging van onbepaalde duur, die primair in
dienst staat van de beveiliging van de maatschappij. Roling legt weliswaar het
primaat bij de beveiligingsdoelstelling van de straf maar hij wijst de schuldver-
gelding als legitimatie van de straf niet af, Hij legt zelfs voortdurend de nadruk
op de verantwoordelijkheid van het individu voor zijn daden. Deze verantwoorde-
lijkheid staat bij hem niet in verband met een indeterministisch mensbeeld maar
wordt normatief opgelegd. Gestraft worden is zijns inziens een recht, omdat het
individu daarmee als verantwoordelijke mens wordt erkend. Afzien van straf is
'een degradatie in mensenwaarde'.

10.3.2 W.P. Pompe

Pompe is mordicus tegen het door Roling bepleite monisme in de vorm van een
verplegingsgevangenis. Hij onderbouwt zijn bezwaren met drie argumenten.
Ten eerste is Pompe van mening dat het niet aangaat om psychisch gestoorde
delinquenten tot een lange gevangenisstraf te veroordelen, omdat daarmee afbreuk
wordt gedaan aan bet beginsel van proportionele schuldvergelding. Daarbij komt
Pompe's, door humanistische overwegingen ingegeven, afkeer van bet tot 'ge-
vaarlijk' bestempelen van een mede-mens. Pompe:

'Tegen zulke uitspraken moet ik principieel verzet aantekenen, niet alleen omdat zij in strijd zijn met
het kostbaar beginsel van ons strafrecht, gelegen in de schuldgedachte, en dus onrechtvaardig zijn,
maar ook orndat geen rechter, en evenmin trouwens een psychiater, in staat is om uit te maken of een
persoon voor zijn leven gevaarlijk zal blijven. Met zulk een oordeel miskent men de betekenis van de
mens, die immers in een heel andere zin "gevaarlijk" is dan bijvoorbeeld een wild dier. De mens leeft
te midden van zijn medemensen, deze voortdurend beinvloedend en door deze voortdurend beinvloed.
Zeals hij door kwade invloeden tot emstige misdaden kan gebracht worden, zo kan hij door goede
weder een behoorlijk burger worden. Tot de kwade invloeden moet men thans helaas nog wei rekenen
de gevangenisstraf, en vooral de zeer lange' .IS

Een tweede argument tegen de verplegingsgevangenis IS volgens Pompe dat
'hiermede de verpleging in volle zin, insluitend een adequate therapie van de

" Psychiatrisch-Juridisch Gezelschap, Yerslag 1957, p. 17.
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patient, ernstig belemmerd zal worden'. Volgens Pompe is het onvermijdelijk dat
aan 'het regime van zulk een verplegingsgevangenis steeds het gevangenisregime
zal blijven kleven' .16 Kennelijk is Pompe van oordeel dat het regime in de
gevangenis dermate door tradities is gedetermineerd dat een verandering daarvan
in de richting zoals Roling dat wenst praktisch onmogelijk is. Pompe gaat er
daarbij kennelijk vanuit dat gestoorde en psychisch gezonde delinquenten in
dezelfde (straf)gevangenissen worden opgesloten. Zijn bezwaar is immers on-
begrijpelijk indien de toen bestaande psychopathenasyls eenvoudig zouden zijn
omgedoopt tot verplegingsgevangenis. Het dualisme zou daarmee op rechterlijk
niveau worden opgeheven, maar door vergaande differentiatie, en daar pleit
Roling voor wanneer hij het heeft over een 'hyper geindividualiseerd regime', in
de tenuitvoerleggingssfeer blijven bestaan.
Een derde argument tegen het monisme is volgens Pompe daarin gelegen dat
zulks afbreuk zal doen aan de helderheid van het strafrechtelijk sanctiestelsel.
Pompe:

'Collega Roling beveelt de verplegingsgevangenis aan als een vereenvoudiging. Na wat ik gezegd
heb, zal het U niet verwonderen, dat ik in zijn voorstel niet een vereenvoudiging, maar een vertroebe-
ling zie, tot schade voor een doelmatige toepassing van de verplegingsmaatregel, welke de ter
beschikking stelling is, en niet minder tot schade voor de straf welke immers aan helderheid in het
oog zowel van de gestrafte als van het publiek inboet wanneer zij, zoals Roling voorstelt, van
onbepaalde duur gaat worden, gebonden aan het voor mensen bedenkelijke criterium der gevaarlijk-
heid'.l7

Over de vraag wat helder is in de ogen van de gestrafte en van het publiek in het
algemeen bestaan, zo blijkt maar weer eens, uiteenlopende opvattingen. In
hoofdstuk 8 (de herziening van het stelsel van vermogenssancties) heb ik Huls-
man aangehaald die als argument tegen het dualisme aanvoert dat het verschil
tussen straf en maatregel 'in de ogen van het publiek en van de veroordeelde
onbegrijpelijk is'.

10.3.3 P.A.M. Baan

P.A.M. Baan kan vanuit zijn praktijkervaring (Baan was forensisch-psychiater)
instemmen met de opvatting van Roling dat de hulpasyls waarin TBR-gestelden
worden verpleegd in feite gevangenissen zijn. Baan:

'Zonder nog van etikettenzwendel te willen spreken, kan ik met de grootste nadruk zeggen, dat on-
danks de naam "hulpasyl" of "noodasyl" de practijk in Groningen deze is, dat de ter beschikking

I. Yerslag 1957, p. 18.
17 Yerslag 1957, p. 18.
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gestelden daar eenvoudig in een gevangenis, en weI met een streng regime zitten, omdat hier ( ... )
vooral recidivisten gehuisvest zijn en het geheel eigenlijk reeds het karakter heeft van een verkapt
bewaringsinstituut' .18

Ondanks het feit dat Baan van mening is dat van het dualisme tussen straf en
maatregel in de executiepraktijk weinig terecht komt, is hij geen voorstander van
een monistisch sanctiestelsel. Hij beroept zich daarbij op de wezenlijke ver-
schill en in de 'natuur' van straf en maatregel. Het is zijns inziens te eenvoudig
om, indien het onderscheid tussen straf en maatregel in de praktijk moeilijk blijkt
aan te geven, daarvan af te zien. Dit is natuurlijk geen valide argument. Baan
gaat, anders dan Roling, uit van een (nogal traditioneel) strafbegrip dat geen
ruimte laat voor de verplegings- en beveiligingsdoelstelling zodat deze sanctiedoe-
len slechts als maatregel of in ieder geval anders dan door straf moeten worden
verwezenlijkt. Het gaat dan niet aan, om gelijk Baan doet, personen die kiezen
voor een andere invulling van bet strafbegrip voor 'gemakzuchtig' te houden.
Volgens Baan zijn de ideeen van Roling niet aileen gevaarlijk'? maar ook over-
bodig want 'deskundigen ten onzent zijn tot de conclusie gekomen dat nocb de
"defense sociale"-gedachte, noch de gedachte van de ter beschikkingstelling van
de regering verkeerd is, doch dat de Overheden, maar ook de deskundigen in
dienst van deze Overbeden, eigenlijk nog nauwelijks een begin hebben gemaakt
met het uitbuiten van de mogelijkheden, die dit maatregelenrecbt biedt'. Met aile

18 Verslag 1957, p. 21.
19 Baan: 'Oevaarlijk omdat de hybridische verplegingssrraJ op verschillende wijzen ongunstig en ten

detrimente van individu en openbare orde kan inspelen:
a. op de laksheid en het defaitisme van de forensische psychiater, die zijn taak onvoldoende
verstaat, onvoldoende inzicht heeft in de problematiek van de psychisch gestoorde in foro, al te
gemakkelijk in een veroordelende attitude schiet en, zich eigenJijk in de stoel des Rechters
plaatsend, zich dekt achter grove en onbewezen diagnoses als psychopathie, debilitas mentis,
simulatie, etc.;
b. op de -gelukkig minder en minder voorkomende- tariefrechtspraak en in het algemeen op de
"strafbehoefte" van de Rechter, die nu zijn kans zou krijgen om, zonder gedwongen te worden tot
een zeer gedifferentieerd afwegen van factoren, welk afwegen van zijn hoge verantwoordelijkheid
niet los te denken is, toe te slaan;
c. op de "strafbehoefte" (nu in passieve zin) van de talloze gestoorden onder dat uitermate kleine
groepje van recidiverende medemensen, d.i. van medemensen die naar onze ervaring min of meer
dwang of drangmatig, ondanks het leed, dat zij anderen en zichzelf steeds weer veroorzaken,
strafbare feiten plegen. Natuurlijk moet voor alles gernikt worden op de potentie tot verantwoor-
delijkheidsgevoel van de justitiabelen en dus ook van de delinquenten, doch tevens leert de
ervaring helaas dat deze potentie vaak diep begraven ligt onder het puin van de stoornissen in de
persoonlijkheidsstructuur en -opnieuw helaas- van de artefacten, die de gezonde maatschappij aan
deze minus-varianten toebracht. Een uitlating als "de dokzer heeft gezegd dat ik er niks aan lean
doen, dat ik ontoerekenbaar 1mS" ligt op het zelfde vlak als de leugens en fantasieen van deze
vaak pathologische mensen, doch helaas worden deze uitlatingen niet aileen door Rechters, maar
sorns ook door psychiaters grif geloofd.
d. op de traagheid die het Departementale apparaat nu eenmaal altijd kenmerkt, ondanks het feit
dat verschillende departementale functionarissen met zoveel in- en doorzicht, energie en toewij-
ding tezamen met de goede Rechters en de goede psychiaters trachten een oplossing voor de
problemen te vinden". Verslag 1957, p. 22.
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respect voor de befaamde voorman van de Utrechtse school moet toch worden
opgemerkt dat zijn argumentatie niet erg overtuigend is. Baan geeft immers toe
dat de facto weinig van het dualisme tussen straf en maatregel terecht komt.
Tegen die achtergrond valt zijn vasthouden aan het tweesporenstelsel niet goed te
begrijpen. Ook Roling heeft moeite de porte van Baan's kritiek te ontdekken. Hij
stelt beleeft zeer erkentelijk te zijn voor Baan's toelichting op de strafrechtelijke
praktijk. Voorts constateert hij met vreugde dat ook Baan van mening is dat de
therapeutische behandeling onmiddellijk na de uitspraak zal moeten aanvangen.
Maar tenslotte moet hij toegeven nog steeds niet te begrijpen waarom aan de
kunstrnatige onderscheiding tussen straf en rnaatregel zou moeten worden vast-
gehouden. Roling:

'Waarom deze kunstmatige onderscheiding volhouden? Deze onderscheiding die diende om een
uiteraard conservatieve rechtsgemeenschap vertrouwd te maken met de verplegingsgedachte? Maar
die, indien de verplegingsgedachte integraal is aanvaard, een hinderend overblijfsel blijft uit een
nodeloos dogmatisch en theoretisch verleden? Dit dualisme wordt, zoals ik hoop te hebben aange-
toond, door de veroordeelde nauwelijks begrepen, en indien al begrepen, averechts verwerkt. Het leek
mij, dat allereerst de psychiater, die van dit dualistisch systeem de bezwaren dagelijks ondervindt, een
monistisch systeem zal toejuichen. Het verbaast mij niet weinig van onze op dit terrein meer deskun-
dige psychiater te horen "een monisme van sanctie zou bij de huidige strafrechtsleer en bij de huidige
fundering van ons strafrecht gevaarlijk en overbodig zijn". Is het tegenwoordig de psychiater die als
conservatieve moet worden gekenmerkt? Tot nu was dit, terecht, het prerogatief van de jurist. Als
allen het er over eens zijn, dat gestoorden medisch dienen te worden behandeld, direct na hun

veroordeling, dan is slechts monisme van sanctie, in naam en in tenuitvoerlegging, denkbaar,.1JJ

10.3.4 W.H. Overbeek

Roling was in 1958 niet de enige die zich kritisch uitliet over het tweesporenstel-
sel. Ook W.H. Overbeek heeft zo zijn twijfels, deze komen echter voort uit
geheel andere overwegingen, zo blijkt uit diens voordracht gehouden op de jaar-
vergadering 1958 van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en Neurologie.
Overbeek stelt het gemak aan de kaak waarmee over de rechten van de 'bemaat-
regelde' mens wordt heengestapt. Dat een persoon lijdt aan een psychiatrische
afwijking wil nog niet zeggen dat hij ook als rechtssubject heeft afgedaan. Ook
een TBR-gestelde maakt, zo stelt Overbeek, aanspraak op respect voor zijn
grondrechten." Concreet betekent dit, volgens de schrijver, dat het belang dat

20 Vers/ag 1957, p. 27.
Overbeek: 'wanneer wij aannemen dat de rechtsgrond van het strafrechtelijk ingrijpen als geheel
veel dieper ligt dan een bevorderen van algemeen en persoonlijk belang en dat in die denkwijze de
straf meeschommelt met de mate van toerekenbaarheid dan zien wij hierin duidelijk de geheel
andere zienswijze die wij ons aanmatigen tegenover hen, die wij in hun geestelijke vrijheid niet
als volwaardigen beschouwen en voor wie wij op grond daarvan maatregelen bestemmen die in
hun zwaarte diarnetraal inlopen tegen de eisen die het algemene rechtsbewustzijn daaraan zou
stellen. Wij zien hier een doorbreken van de doelmatigheidsgedachten, van een behandelen van de
mens als onmondige, van een laten vieren van de klassieke hoogheid van het gelijk om gelijk in
het opleggen van die ingrijpende maatregelen ter bescherming van individu en openbare orde. Dit
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de TBR-gestelde heeft bij zijn vrijlating steeds moet worden afgewogen tegen bet
maatscbappelijke belang van een voorzetting van de detentie. Daarbij moet de
ernst van bet feit dat aanleiding vormde voor de TBR-oplegging in de beschou-
wing worden betrokken en moet voorts worden ingezien dat waterdichte garanties
dat de veroordeelde niet meer zal reeidiveren niet kunnen worden gegeven.
Volgens Overbeek is het maken van deze afweging 'typisch reehterlijk werk'.
Het verbaast hem daarom dat de reehter bij de toepassing van de terbeschikking-
stelling van de regering 'sleehts een geringe rol is toebedeeld'. Hoewel Overbeek
zich niet met zoveel woorden richt tegen het dualistisch sanctiestelsel heeft zijn
pleidooi desalniettemin een monistische strekking. Maatregelen dienen zijns
inziens in beginsel met dezelfde reehtswaarborgen te worden omkleed als straf-
fen. Een dergelijke opvatting raakt de kern van het onderscheid tussen beide
sanctiecategorieen, want de maatregel is juist bedoeld voor die gevallen waarin de
straf niet gereehtvaardigd wordt geacht.
Het belang van Overbeek's bijdrage aan de discussie rondom het onderscheid
tussen straf en maatregel ligt mijns inziens in de koppeling die hij legt tussen
mensbeeld en sanctie, en in het feit dat hij zijn vertrekpunt zoekt in de grond-
reehten van de burger. Hij die als geestelijk 'volwaardig' wordt beschouwd maakt
aanspraak op de reehtsbescherming waarmee de straJoplegging is omgeven.
Overbeek stelt daar tegenover de 'geheel andere zienswijze die wij ons aanmati-
gen tegenover hen, die wij in hun geestelijke vrijheid niet als volwaardigen
beschouwen en voor wie wij op grond daarvan maatregelen bestemmen die in
hun zwaarte diametraal inlopen tegen de eisen die het algemene reehtsbewustzijn
daaraan zou stellen ,. Nog afgezien van het feit dat bet oordeel over de vraag of
iemand in geestelijk opzicht als 'volwaardig' moet worden beschouwd sterk
varieert met tijd en cultuur, en psychiaters en reehters ook nu nog niet in staat
zijn eensluidende criteria te geven aan de hand waarvan deze vraag zou moeten
worden beantwoord, acht Overbeek het ook principieel onjuist dat 'geestelijke

heeft op verschillend gebied verwarrend gewerkt. Aan de ene zijde hebben juristen, die steeds
geleefd hebben vanuit hoge beginselen van verdelende rechtvaardigheid, gemeend hierin een
doorbraak te moeten zien naar een onmenswaardig '"bemaszregelen". Zij meenden zich verplicht
de juridische wereld te wapen te roepen tegen een streven, dat zij als onverenigbaar met de
hoogheid van het recht en hun daaruit afgeleid mensbeeld beschouwde. Anderzijds hebben
anderen, wakker geroepen door de bepaaldelijk naar voren gebrachte eis van bescherming van de
openbare orde daaraan de overspannen verwachting vastgeknoopt, dat deze openbare orde nu ook
afdoend beschermd diende te worden tegen gevaarlijke individuen, tegen wie net zolang maatrege-
len getroffen dienden te worden tot zij niet meer gevaarlijk waren. Het een noch het andere lijkt
mij uit ons rechtsysteem af te leiden. Ergens is het belang van de openbare orde in het recht
overal als sociaal substraat aanwezig, ergens ook het belang van de individu aan wie de hem
toekomende plaats in de maatschappij moet worden aangewezen en gegarandeerd. Het bannen van
belangenafweging uit de wereld van het recht zou van onvoldoende realiteitszin getuigen. Ander-
zijds is aan deze belangen, waar zij ook tot uiting komen een wei is waar niet gemakkelijk te
bepalen maar daarom niet minder duidelijke grens gesteld. Zij mogen nimmer zo eenzijdig
gediend worden dat daardoor redelijke andere belangen in het gedrang komen. In de toepassing
van de medisch gerichte maatregelen speelt dit rechtsbeginsel evenzo mee als in de straffen',
W.H. Overbeek, Toerekenbaarheid en verantwoordelijkheid in het strafrecht, in: Nederlands
tijdschrift voor Criminologie, 1959, p. 47.
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onvolwaardigheid' van de verdachte als argument wordt gebruikt om inbreuken te
maken op reehten die wei aan geestelijk volwaardigen worden toegekend. Ten-
slotte stelt Overbeek dat als er aI inbreuken moeten worden gemaakt op de
reehtspositie die voor 'normale' veroordeelden geldt, de reehter dan de aanwezen
instantie is om daarover te beslissen en niet zoals destijds gebruikelijk was de
administratie. Hiermee wordt een wezenstrek van de terbeschikkingstelling van de
regering (=administratie) ter discussie gesteld.

10.3.5 J. M. van Bemmelen

Nadat ROling in 1957 voor het Psychiatrisch-Juridisch gezelschap het verdwijnen
van het onderscheid tussen straf en maatregel had bepleit, gaat J.M. van Bemme-
len een jaar later voor hetzelfde gezelschap het begrip 'toerekeningsvatbaarheid'
te lijf. Hij doet dit aan de hand van 17 stellingerr". De belangrijkste daarvan zaI
ik hieronder van commentaar voorzien.

'De bepalingen over ontoerekeningsvatbaarheid in ons Wetboek -evenaIs trouwens in vele buitenland-
sche wetboeken- zijn in het licht der huidige psychiatrie als verouderd te beschouwen.

In art. 37 Sr. wordt er vanuit gegaan dat er sprake is van toerekeningsvatbaarheid
tenzij de verdachte leidt aan 'gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing van
zijn geestvermogens'. Deze omschrijving is volgens van Bemmelen niet langer
adequaat omdat bij 'psychopathie in medische zin' noch van 'een gebrekkige
ontwikkeling' noch van 'een ziekelijke storing' van geestvermogens sprake is.
Deze nieuwe kijk op de psychopaat hangt samen met de opkomst van de klinische
psychologie in de jaren vijftig. Binnen deze wetenschap worden afwijkingen bij
personen die voordien in medische (psychiatrische) termen, dus als ziektebeeld,
werden omschreven herleid tot afwijkende ,persoonlijkheidsfactoren , . De crimi-
nele psychopaat komt er dan ongeveer 1.0 uit te zien:

'(psychopaten) zijn emotioneel onrijp en onvast. Ze zijn 'selfreflexive egoists". Hun gevoel voor
verhoudingen en omstandigheden ontbreekt of is ernstig verwrongen. Zij zijn verstandelijk en
emotioneel onbuigzaam en verarmd; omdat ze andere motieven en neigingen missen, zijn ze vaak
gepreoccupeerd met dingen, die geen enkele betekenis hebben. Zij maken ruimschoots gebruik van
Freud's zeventien afweermechanismen, in het bijzonder van rationalisatie, projectie en 'compart-
mentalization" en een poging zichzelf te ontlasten van hun persoonlijke verantwoordelijkheid voor hun
gedrag. Ze vloeien over van antisociale aggreasie-gevoelens voor welke molen er altijd graan te malen
is. Vele van hun grieven zijn gerechtvaardigd en een schande voor de maatschappij. Deze agressie-
gevoelens veroorzaken hun bombastische ph.ilosophie van "De hele wereld is tegen me", hun
achterdocht en parano'ide gedachten. Bij gebreke van een werkelijk zelfrespect, ontwikkelen zij een
wanstaltig gevoel van superioriteit door liegen, bedriegen en kronkelredenaties"."

2l 1. M. van Bemrnelen, De begrippen psychopathic en ontoerekeningsvatbaarheid, NIB 1958, p.
425.

13 1. M. van Bemmelen, NIB 1958, p. 447.
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Met deze door van Bemmelen, aan de psycholoog Donald Powell Wilson ontleen-
de, profielschets wordt duidelijk hoever de "psychopaat" uit het eind van de jaren
vijftig afstaat van de "psychopaath" uit de jaren twintig en dertig, die op zijn
beurt weer verschilde van zijn in anthropologische termen aangeduide lotgenoot
uit de tijd van Lombroso. Van Bemmelen gebruikt de omschrijving van Powell
Wilson om te illustreren dat psychopaten in het geheel niet 'gek of malende' zijn.
Van Bemmelen: 'het is weI duidelijk, dat men niet te maken heeft met een
"bepaald ziektebeeld" en evenmin met eigenschappen die "gebrekkig ontwikkeld"
zijn, maar veeleer met eigenschappen die of "verdraaid" of "overontwikkeld" zijn
en die derhalve beter als "afwijkend" worden beschreven"." Afwijkend is heel
iets anders dan de ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling van de
geestvermogens waarover art. 37 spreekt. AIleen al om die reden voldoet het
criterium waarmee de (on)toerekenbaarheid wordt niet meer. Van Bemmelen
geeft geen ander criterium want hij wil van het hele begrip 'toerekenen' af.
Daarmee kom ik toe aan zijn volgende stelling.

'Er is geen aanleiding een verdachte of schuldige ooit als geheel ontoerekeningsvatbaar te beschou-
wen. Het woord "toerekenen" moet in art. 37 geheel vervallen evenals zulks steeds het geval is
geweest bij andere strafuitsluitingsgronden'.

Van Bemmelen verstaat onder toerekening 'verantwoordelijk stellen'. Volgens
van Bemmelen kan nagenoeg iedereen verantwoordelijk worden gesteld voor zijn
daden. Aileen in de emstigste gevallen van krankzinnigheid, bij patienten, die in
gezonde toestand nimmer criminele neigingen hebben vertoond, is een strafuit-
sluitingsgrond op zijn plaats omdat zij 'zonder het bestaan dier gebrekkige
ontwikkeling, ziekelijke storing of ernstige afwijkingen van hun geestvermogens
het feit niet zouden hebben begaan'. 2S Buiten deze gevallen van aperte krank-
zinnigheid is het volgens van Bemmelen zinloos zich over de vraag te buigen in
hoeverre een dader nog strafrechtelijk aansprakelijk is voor zijn daden. Het is
bovendien een 'onmogelijke opgaaf", Daarbij wijst van Bemmelen op de wisse-
lende criteria die in loop der tijd zijn aangewend om de toerekenbaarheid vast te
stellen. Achtereenvolgens of soms tegelijkertijd kende men de 'wild-beasttest', de
'right or wrong test', de 'irresistable impulse test', de 'normaliteitstest'. 'Wan-
neer de delinquent gelijk te stellen was met een wild beest, wanneer hij goed en
kwaad niet kon onderscheiden, wanneer hij handelde onder invloed van een
overmatige drang, wanneer hij niet meer in staat was aan de eisen van de maat-
schappij te beantwoorden, wanneer hij geen deel meer had aan de rechtsorde
rekende men hem zijn daad niet of slechts verminderd toe'. AIleen al uit deze
diversiteit aan criteria blijkt dat de berekening in hoeverre een dader nog aanspra-
kelijk kan worden gesteld voor zijn gedrag 'een onmogelijke opgaaf' is. Het

,.. Van Bemmelen, 1958, p. 447.
2> Van Bemmelen, 1958, p. 448.
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enige dat de rechter volgens van Bemmelen kan bepaIen is of het beter is, dat
iemand therapeutisch wordt behandeId, dan weI wordt gestraft. Het is daarom
beter dat de term 'toerekeningsvatbaarheid' uit het juridisch jargon wordt ge-
schrapt. Van Bemmelen geeft de voorkeur aan de term 'niet-strafbaarheid' voor
aperte gevallen van krankzinnigheid. Hij komt vervolgens tot de volgende stel-
lingen:

'De grond voor niet-strafbaarheid ingevolge art. 37 behoort te zijn dat bij verdaehte tijdens het begaan
van het feit een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing of een afwijk:ing der geestvermogens
heeft bestaan.

Niet iedere gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing of afwijk:ing der geestvermogens is eehter
zodanig dat zij aanleiding behoort te geven tot niet-stratbaarheid. De criteria hiervoor behoren te zijn:
hetzij dat verdaehte zonder het bestaan dier gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing het feit niet
zou hebben begaan; hetzij dat naar het oordeel van de reehter een op te leggen maatregel terwille van
de veiligheid van de maatsehappij, de openbare orde of de genezing van de verdaehte in de plaats
moet treden van straf",

Het schrappen van het begrip toerekeningsvatbaarheid heeft ingrijpende processu-
ele consequenties. Bij niet-strafbaarheid wegens aperte krankzinnigheid moet de
rechter volgens van Bemmelen vrijspreken. Van opzet of het hebben van schuld
-in de zin van onachtzaamheid- kan dan immers (zijns inziens) geen sprake zijn.
Ook naar de huidige wetgeving moet een dergelijke verdachte worden vrijgespro-
ken, stelt van Bemmelen, maar de rechter wringt zich dan in aIlerlei bochten om
daar aan te ontkomen omdat thans bij vrijspraak geen maatregel kan worden
opgelegd. Daarom moet de rechter, zijns inziens, in die gevaIlen de bevoegdheid
krijgen niettegenstaande vrijspraak een therapeutisch behandeling te gelasten.
Deze therapeutisch behandeling heeft niet het karakter van een sanctie maar van
een medische maatregel.
In alle overige gevallen van psychische tekortkomingen zou de rechter tot een
veroordeling moeten komen. De veroordeling krijgt in dit model de status van
een rechterlijke machtiging tot vrijheidsbeneming. De rechter zou daarbij moeten
aangeven of de veroordeelde een gevangenisstraf zal moeten ondergaan dan wel
dat een van de volgende drie maatregelen moet worden toegepast:
1e. plaatsing in een krankzinnigengesticht;
2e. ter beschikking-stelling der regering ten einde van harentwege te worden

verpleegd (beide overeenkomstig de thans reeds bestaande regeling);
3e. plaatsing in een inrichting voor geesteIijk afwijkendc personen.

Voor de combinatie straf-maatregel is in dit model niet langer plaats. Datzelfde
geldt voor de oplegging van terbeschikkingstelling van de regering bij een ontslag
van aIle rechtsvervolging. Van Bemmelen noemt de bestaande regeling onlogisch:

'Degene die daartoe wordt veroordeeld, heeft zelf zeker niet het gevoel dat hij "ontslagen is van
rechtsvervolging". Hij constateert slechts dat naar aanleiding van het door hem bedreven feit hij voor
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lange tijd van zijn vrijheid wordt beroofd en in een asyl geplaatst. Hij constateert ook, dat hetzelfde
geschiedt met psychopathen die ingevolg art. 37a na hun straf te hebben uitgezeten in een asyl worden
opgeborgen. Hij zal -indien de woorden ontslag van rechtsvervolging tot hem doordringen- deze als
een farce beschouwen. Veel beter is het dat de wet dan maar eerlijk zegt: Aan U wordt weliswaar
geen straf opgelegd, maar iemand die zo iets doet als gij gedaan hebt kunnen wij ook niet zonder

meer vrij in de maatschappij laten rondlopen en de straf wordt dus vervangen door een maatregel'. 26

Dat vrijgesprokenen die in het model van Bemmelen een medische behandeling
krijgen opgelegd niet minder verbijsterd zullen zijn dan diegenen die hetzelfde
onder de bestaande wetgeving overkomt maar dan bij een ontslag van alle rechts-
vervolging, heeft van Bemmelen kennelijk over het hoofd gezien want over deze
kwestie rept hij met geen woord. zt

10.3.6 C. Bronkhorst

In zijn op 7 maart 1959 ter gelegenheid van het zesde lustrum van de Nijmeegse
Universiteit uitgesproken rede getiteld: 'De toekomst van de strafrechtspleging'
waarschuwt Bronkhorst tegen de door hem bespeurde tendens de mens aIs
'onvrij' en daarmee de verdachte als niet-verantwoordelijk te beschouwen.
Bronkhorst:

'De uitspraak: de mens is onvrij, gelijkt op de uitspraak, die in het geschrift "Die froliche Wissen-
schaft" van Nietzche "der toile Mensch" doet: Got ist tot. Op deze uitspraak laat Nietzche volgen de
woorden: Und wir haben ihn getotet. Zoals God dood is en hem het zwijgen wordt opgelegd, wanneer
wij hem dood verklaren, zo is of wordt de mens onvrij, wanneer wij hem als een onvrije bezien en
behandelen of wanneer hij zelf voor deze onvrijheid kiest. Maar zoals wij God niet ongestraft kunnen
doden, zo kunnen wij ook de menselijke vrijheid niet ongestraft verloochenen. Het poneren van de
menselijke onvrijheid als een onverander1ijk gegeven betekent onder meer het einde van het recht en
dus ook van het strafrecht en het begin van een "brave new world", waarin recht in macht wordt
omgezet, en de mens geen mens meer is, maar een onderdeel van het grote mechanische bedrijf,

waarin de wereld dan is ontaard'. 28

Strafrecht kan slechts bestaan bij erkenning van de menselijke vrijheid, zo leert
Bronkhorst ons. Hij lijkt daarmee het oog te hebben op vrijheid in filosofische
zin. Voor Bronkhorst is de vrijheid een postulaat, zonder vrijheid immers is 'de
mens geen mens meer', en gaat het recht ten onder. Ret is jammer dat Bronk-
horst deze lijn in zijn betoog, waar hij het onderscheid tussen straf en maatregel
behandelt, niet heeft doorgetrokken. Zijn opvatting inzake dit onderscheid is
weinig origineel:

U Van Bemmelen, 1958, p. 449.
In een in 1963 in het NIB (in twee delen) verschenen artikel "Wat moeten wij met onze Psychopa-
ten doen?" (NIB 1963, p. 441 tim 448 en 469 tim 479) herhaalt van Bemmelen zijn aanbevelin-
gen nog eens.

28 C. Bronkhorst, De toekomst van de strafrechtspleging; NTvCr 1959, p. 135.
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'Straf blijft rnijns inziens vergelding van schuld. (... ) Als de dader (.) niet toerekenbaar is voor het
door hem begane rnisdrijf, kan op hem geen straf doch aileen een maatregel worden toegepast. De
straf houdt een verwijt in aan de dader ( ... ). In een maatregel, als de terbeschikkingstelling (... ) ligt
dit verwijt (.) niet besloten.; er is niemand tot wie het verwijt kan worden gericht. Aan de maatregel
ontbreekt het element van de vergelding ( ... ). Dit verschil tussen straf en maatregel blijft, naar ik
meen, een wezenIijk verschil' .29

In een betoog dat gebaseerd is op de stelling dat zonder erkenning van de funda-
mentele menselijke vrijheid geen recht kan bestaan, had een kritischer benadering
van het maatregelenrecht voor de hand gelegen. Bronkhorst blijkt het begrip
menselijke 'vrijheid' dat hij eerst als een filosofisch postulaat aan zijn beschou-
wingen ten grondslag legt, naderhand te versmallen tot een medische kwestie.
Slechts geestelijke 'gezonde' mensen zijn vrij, en kunnen op grond van die eigen-
schap er aanspraak op maken als rechtssubject te worden behandeld. Gestoorde
daders van delicten zijn onvrij en worden daarmee buiten het recht geplaatst. Hun
medische dwangbehandeling moet er evenwel op zijn gericht hen de vrijheid
wederom deelachtig te laten worden." Over de middelen die daartoe mogen
worden aangewend laat Bronkhorst zich niet uit.

10.3.7 P. 's Jacob

Begin 1960 verschijnt in het tijdschrift voor strafrecht een uitvoerige bijdrage van
P. 's Jacob. Hierin waarschuwt de auteur tegen een te grote invloed van psychia-
ters in het strafrecht. 'Psychiaters menen de wijsheid in pacht te hebben'. Het
medische wordt als wetenschappelijk gesteld tegenover het juridische dat als
'onwetenschappelijk' wordt gediskwalificeerd. Deze pedanterie leidt ertoe dat zij
op de stoel van de rechter willen plaats nemen. De invloed van de psychiatrie is
er zijns inziens debet aan dat de jurist veel te veel aandacht besteedt aan kwesties
die in feite van secundair belang zijn. Dat geldt ook voor het onderscheid tussen
straf en maatregel. s' Jacob:

'Maar wat doet het ertoe! Ieder van rnijn ambtgenoten en iedere strafrechter heeft een aantal gevallen
als deze in zijn geheugen gegrift staan, waarvan het beeld nooit meer zal vervagen. De bewogenheid,
welke hij bij dergelijke gevallen gevoelt leidt vanzelfsprekend tot de gedachte, dat er tegen de dader
van zulk een daad ingrijpende maatregelen zullen moeten worden genomen. Ik wee! dat deze
euphernistische uitdrukking de lachlust van rnijn lezers, vooral van de psychiaters, zal opwekken. Ik
weet ook, dat dat verlangen naar "ingrijpende maatregelen" in het ten parkette gebruikelijke jargon,
mogelijk zal zijn kenbaar gernaakt in termen als: "Oat deze schurk nu toch zeker wei eens een heel

29 C. Bronkhorst, 1959, p. 136.
so Bronkhorst: 'De psychiatrie, die nu modem genoemd kan worden, stelt zich niet meer ten taak

onvrije mensen in hun onvrijheid te sauveren door hen af te zonderen en aan justitie en het recht
te onttrekken, maar zij tracht de mensen, voorzover zij door een ziekelijke storing van de
geestvermogens onvrij zijn, weer tot vrijheid en verantwoordelijkheid te brengen'. C. Bronkhorst,
1959, p. 136.
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dille douw mag heben!" Ik zal het zelf destijds misschien ook wei zo hebben uitgedrukt. Maar men
doet toch bepaald onjuist dit, zoals prof. Hudig (zie hoofdstuk 9, schr.) doet, spottend als "ver-
geldingsdrang" te betitelen en van zich te werpen. De diepste kern van deze en dergelijke, wat
wraakzuchtig klinkende kreten is naar mijn vaste overtuiging aileen deze gedachte: "laten wij toch
zorgen, dat deze man dit nooit meer zal kunnen doenl" De vraag of die man toch eigenlijk maar een
stumper, een geestelijk onvolgroeide, een patient is dan wei aileen maar een "slecht mens" (zoals ik
het een psychiater eens heb horen uitdrukken), en of die "heel dille douw" derhalve zal moeten
bestaan in een plaatsing in een krankzinnigengesticht, in een terbeschikkingstelling, in een gevangenis-
straf of in een combinatie van deze beide laatsten, komt tenslotte pas op de tweede plaats' .31

10.3.8 Ch. J. Enschede

Ch. J. Enschede heeft zich in de jaren zestig met een drietal uitgebreide beschou-
wingen" gemengd in de discussie over het onderscheid tussen de gevangenis-
straf en de terbescbikkingstelling.
In deze artikelen verdedigt Enschede de volgende stellingen:

I. In het stadium van de berechting kan het onderscheid tussen straf en maatregel niet worden
gemist.

Il. In de fase van de executie kan het onderscheid tussen straf en maatregel vervallen.

De conservatieve strekking van Enschede's eerste stelling maakt diens tweede
stelling nog opzienbarender. Wat beweegt een verdediger van het onderscheid
tussen straf en maatregel bij de strafoplegging dit dualisme in de executiefase los
te laten? Enschede constateert dat voor de executie van de vrijheidsstraf en van
de dwangverpleging twee afzonderlijke executieapparaten naast elkaar zijn
ontwikkeld, terwijl de noodzaak daartoe door de invoering van de beginselenwet
gevangeniswezen is komen te vervallen." Voor de invoering van de beginselen-
wet gevangeniswezen stond de executie van de gevangenisstraf in het teken van
de leedtoevoeging. Het regiem in de gevangenis diende zodanig te zijn dat de
gestrafte gevoelde dat hij verkeerd had gedaan. Bij de executie van de maatregel
diende de leedtoevoeging juist zoveel mogelijk te worden beperkt. De bemaatre-
gelde kon geen verwijt worden gemaakt en dus moest aile extra leedtoevoeging in
het kader van diens verpleging zoveel mogelijk worden vermeden. De terbeschik-
kingstelling van de regering en de plaatsing in een krankzinnigengesticht waren
met andere woorden niet gericht op leedtoevoeging maar daarentegen op verbe-
tering en verpleging. Dit onderscheid tussen de executie van straf en maatregel is
volgens Enschede doorbroken in de beginselenwet gevangeniswezen van 1951.

" P. '8 Jacob, Psychiater en Strafrechter, TvS LXIX (1960), p. 70 en 71.
" Ch.1. Enschede, Gevangenisstraf en dwangverpleging ; TvS 1963, p. 259-277; Ch. J. Enschede,

Dienen de strafrechtelijke bepalingen betreffende psychisch gestoorden te worden gewijrigd?, Pre-
advies NN 1964, p. 59 e.v.; Ch. J. Enschede, Gevangenisstr4len dwangverpleging, dualisme of
monisme, Een antwoord aan prof Dr. G. Th. Kempe, TvS 1965, p. 233 e.v.

" Ch. J. Enschede, 1963, p. 275.
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Enschede wijst met name op de ontstaansgeschiedenis van art. 26 van die wet.
Dit artikel luidt alsvolgt:

'Met de handhaving van het karakter van de straf of de rnaatregel wordt hun tenuitvoerlegging mede
dienstbaar gernaakt aan de voorbereiding van de terugkeer der gedetineerden in het maatschappelijk
leven'.

De reserve m.b.t. de handhaving van het karakter van de straf of de maatregel
kwam in het oorspronkelijk ontwerp van dit artikel niet voor. In het voorlopig
verslag werd opgemerkt dat een al te ver doorgevoerde differentiatie als gevolg
van het resocialisatiebeginsel wei eens tot gevolg zou kunnen hebben dat het
karakter van de straf verloren zou gaan. Naar het oordeel van deze afgevaar-
digden moest de executie van de gevangenisstraf in het teken staan van leedtoe-
voeging. Art. 26 Beginselenwet ZOll volgens deze volksvertegenwoordigers aan
dat strafkarakter afbreuk doen. Zij vreesden dat de straf zou verworden tot een
soort retraite. De minister antwoordde op dit bezwaar:

'Het essentiele element van de straf blijft de vrijheidsbenerning, het ontnemen van het grondrecht, dat
de mens het liefste is: namelijk van de vrijheid om zich te bewegen waar hij wil en om in een
zelfgekozen vonn deel te hebben aan de samenleving. Dit strafkarakter kan door een meer dan onder
het cellulair systeem op de menselijke sociale natuur gerichte tenuitvoerlegging van de straf niet
verloren gaan. Deze wezenstrek van de straf behoeft in het onderhavige ontwerp niet te worden
uitgedrukt; zij voigt ... uit het woord "straf" zelf en dus uit de algemene beginselen, die het eerste
boek van het Wetboek van Strafrecht inhoudt... Zelfs kan men niet volhouden, dat het verschil in aard
tussen straf en maatregel steeds in het regiem tot uitdrukking gebracht zal moeten worden'.

Volgens Enschede vonden de partijen elkaar tenslotte in de huidige redactie,
waarvan ieder het zijne denken kan. Want wat nu dat karakter van de straf is,
daarover zwijgt het artikel. De tenuitvoerlegging van straf en maatregel staan
volgens Enschede beide in het teken van de verbetering. Enschede:

'lntussen mag men daaruit niet afleiden, dat de rechtsgrond van de dwangverpleging dus in de
therapie is te vinden. De therapie is slechts een van de rniddelen om de met de maatregel beoogde
beveiliging te bevorderen. Faalt dit rniddel, dan kan men niet anders dan terug vallen op de beveili-
ging door afzondering.
Voor de straf ligt dat schijnbaar anders. Of liever: het lag anders, zolang als men het vergeldende
element in de strafexecutie als heersend aanvaardde. Maar wanneer men eenmaal doorziet dat straf,
net als de dwangverpleging, omschreven kan worden als: terbeschikkingstelling van de regering
teneinde van harentwege te worden verpleegd (zij het uit hoofde van een andere rechtsgrond), dan
komt daarmede tevens duidelijk tot uiting, dat de eis tot behandeling daar, waar behandeling mogelijk
is, in de straf niet minder klemmend is dan bij de dwangverpleging. Want ook voor de onder de titel
"strar' ter beschikking van de regering gestelde draagt de overheid verantwoordelijkheid'?4

Volgens Enschede is de gescheiden executie van straf en maatregel bovendien
inefficient. Volgens hem bevinden zich onder de lang gestraften een groot aantal

34 Ch. 1. Enschede, 1963, p. 273.
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mensen dat net aIs de verpleegden beter in de sfeer van de kliniek dan in de
gevangenis past. 35 Een gemeenschappelijk executie-apparaat maakt een
schaaIvergoting mogelijk waardoor meer ruimte ontstaat voor een adequate "ge-
stichtsdifferentiatie' Enschede:

'men kan voor 1000 gedetineerden aanmerkelijk meer schakeringen aanbrengen dan voor 500. Ook
nadat men -en dat is voor straf en dwangverpleging beiden nodig- de nodige aandacht besteed heeft
aan de gestichtsbeveiliging, aan het uiteenhouden van recidivisten en anderen, enz., is het mogelijk te
kornen tot een gestichtsdifferentiatie, die meer dan de huidige rekening houdt met de persoonlijkheids-
typen etc. Door de scheidsmuur tussen straf en maatregel te slechten bevordert men een doelrnatiger
gebruik van de zo kostbare en moeizaam op te bouwen medische outillage; deze komt gelijkelijk
beschikbaar voor aile gedetineerden ( ... ) die daaraan behoefte hebben en doebletten kunnen worden
vermeden' .36

Enschede heeft in zijn prae-advies voor de jaarvergadering van de NN in
196437 zijn eerder ontvouwde ideeen over duaIisme van straf en maatregel bij de
sanctie-oplegging en monisme in de fase van tenuitvoerlegging grondig uitgediept
en doordacht op zijn consequenties voor de bestaande wettelijke regeling van de
psychopathen-wetgeving. Hij komt op basis daarvan tot 15 aanbevelingen tot
wetswijziging. Voorzover die aanbevelingen samenhangen met de dogmatische
achtergrond rondom het onderscheid tussen beide sanctiecategorieen zal ik deze
hieronder bespreken.

I. (I.) Indien het feit aan de dader onder toepassing van art. 37.1 Sr niet wordt toegerekend, ware
terbeschikk.ingstelling van de Regering ook toe te laten indien het belang van de lijder zelf zulks
bepaaldelijk vordert.

2. (4.) De reehter krijge de bevoegdheid, ook bij toepassing van de dwangverpleging op grond van
art. 37a.2 Sr straf achterwege te laten.

3. (6.) De wet voorzie de mogelijkheid, geestelijk gestoorden, die in voorlopige heehtenis verblijven
en die voor het huis van bewaring ongeschikt zijn, te plaatsen in een voor hen geschikte inrich-
ting. De in art. 120 van de Gevangenismaatregel voorziene mogelijkheid, geestelijk gestoorde
gevangenen naar een asyl over te plaatsen, worde verruimd.

4. (7.) Bij toepassing van vrijheidsstraf en dwangverpleging op grond van art. 37a Sr worde
imperatief executie van de dwangverpleging voor de straf voorgeschreven; de duur van de
terbeschikkingstelling belope twee jaren of zoveellanger als de werkelijke straftijd is; de duur van
de verpleging kome ex lege in mindering op de duur van de nog te ondergane straf.

S. (12.) De toepassing van de dwangverplegingworde aan de politierechter onttrokken.

" Enschede: 'De vraag, hoe men aan zeer lang gestraften het leven nog zo dragelijk mogelijk
maakt, is verwant met de vraag, hoe men onhandelbare verpleegden zo humaan mogelijk ver-
pleegt, en zal in vele gevallen tot gemeenschappelijk oplossingen gebracht kunnen worden. Onder
de verpleegden bevindt zich een aantal mensen, dat eerder in een eenvoudig verzorgingshuis kan
worden opgenomen, dan in een asyl'. Enschede, 1964, p. 103.

16 Enschede, 1964, p. 103.
37 Ben van de op de jaarvergadering van de NN in 1964 te behandelen vraagstellingen luidde:

'Dienen de strafreehtelijke bepalingen betreffende psychisch gestoorden te worden gewijzigd'.
Overbeek en Enschede waren door het bestuur van de NN uitgenodigd om te pre-adviseren.
Beide pre-adviseurs namen de gelegenheid te baat om hun denkbeelden hieromtrent nader uit te
werken.
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Enschede werkt met het begrip 'strafrechtelijke sancties'. Hieronder verstaat bij
'de sancties, die de recbter toepast, nadat bij heeft vastgesteld, dat de verdachte
een strafbaar feit heeft begaan', en voorts 'sancties, die worden toegepast naar
aanleiding van een vermoeden, dat een strafbaar feit is begaan'. Als voorbeelden
van deze laatste categorie noemt Enschede: de bijzondere dwangmiddelen van bet
wetboek van strafvordering, de voorlopige maatregelen in de WED en de voorlo-
pige invordering van het rijbewijs van art. 27 WVW.
Het specifieke kenmerk van strafrecbtelijke sancties is volgens Enschede dat zij
de betrokkene treffen in diens vrijheid, in diens vermogen, in diens eer, kortom:
'in waarden, die in het algemeen door het recht juist worden ontzien en gewaar-
borgd'. De 'rechtsgrond' voor deze ingreep ligt zijns inziens in het strafbare feit.
Daannee komt Enschede tot een volgend wezenskenmerk van het sanctiebegrip;
'de wet maakt een vermoeden of een constatering van een strafbaar feit tot
voorwaarde voor de toepassing van de strafrechtelijke sanctie'. De zin van deze
exercitie blijkt wanneer Enschede vervolgens de verscbillende sancties aan deze
definitie toetst. De plaatsing in een krankzinnigengesticht van art. 37, tweede lid
en de OTS uit het jeugdstrafrecht (destijds geregeld in art. 39 decies Sr) voldoen
niet aan de definitie omdat 'deze niet in de krankzinnigenwet 1884, respectieve-
lijk in art. 365 e. v. B.W. zijn gebonden aan een strafbaar feit'. Dit zijn dan ook
volgens Enschede 'geen eigenlijke strafrechtelijke maatregelen'. Hij bestempelt ze
als 'sancties van administratief-rechtelijke of privaatrechtelijke aard, welker
toepassing om redenen van opportuniteit in banden van de strafrechter is gelegd'.
Ben aantal decennia eerder zou men deze sancties als politiemaatregel hebben
aangemerkt. Op zichzelf is dit geen schokkend inzicht maar de wijze waarop deze
kennis wordt gehanteerd werkt desalniettemin sterk verhelderend. De plaatsing in
een krankzinnigengesticht en de OTS zijn namelijk de enige maatregelen die
slecbts kunnen worden toegepast op volkomen ontoerekeningsvatbare daders, De
overige maatregelen kunnen, evenals straffen, ook op toerekeningsvatbare daders
worden toegepast. Dat betekent dat er in dogmatisch opzicht een sterke verwant-
schap moet bestaan tussen deze maatregelen en de eigenlijke straffen. Enschede
verbindt daaraan de volgende conclusie:

,Overziet men de huidige wetgeving, clan blijkt rechtstheoretisch het onderscheid tussen straf en
maatregel niet meer in de toerekening te liggen, maar durin, dat de straf als rechtsgrond heeft de
vergelding, terwijl de maatregel zijn rechtsgrond vindt in hetalgemeen belang. Oat geldt ook voor de
voorlopige maatregelen. Dit verschil kan men aldus aanduiden, dat de straf wordt toegepast wegens
het door de verdachte begane strafbare feit, de maatregel naar aanleiding van het vermoede of gecon-
stateerde feit'.

Hiermee heeft Enschede zich losgemaakt van Pompe, die in zijn dissertatie de
kern van het onderscheid tussen straf en maatregel zocht in het gegeven dat voor
strafoplegging een strafbaar feit voorwaarde was, terwijl dat niet gold voor de
maatregel. Pompe verbindt aan dit criterium zelfs het voortbestaan van de
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maatregel naast de straf." Enschede houdt evenwel vast aan het dualisme tussen
straf en maatregel bij de straf oplegging. Hij is nu ecbter wei genoodzaakt de
theoretische grondslag van dit onderscbeid opnieuw te doordenken. Ik citeer uit
zijn prae-advies:

'De rechtsgrond van de straf, De rechtsgrond van een sanctie is bepalend voor haar toepasselijk:beid.
De straf is aileen gelegitimeerd als zij naar soort en maat niet in wanverhouding staat tot de ernst van
het feit; de straf mag niet "zwaarder" zijn dan de vergeldingsgrondslag toelaat. "Feit" is hier: deze
gedraging, die toen en daar onder die omstandigheden en deze gevolgen, em. door deze dader met
zijn geestelijke en persoonlijke eigenschappen is gesteld. Naar de zijde van de uitwendige gedraging
vertoont het concrete feit een groter of kleiner onrechtmatigheidsgehalte a1 naar de omstandigheden
waaronder het zich voordeed, de gevolgen die het met zich bracht em. Naar de zijde van de persoon
valt het accent op de mate van het schuldverwijt, dat men de verdachte rna ken mag. ( ... ) Bij de
beoordeling van de mate van schuldverwijt, die de verdachte treft, dient ook te worden gelet op zijn
geestelijke gesteldheid. Wij geven geen afgeronde theorie nopens de invloed van de geestelijke
gesteldheid op de toerekening en het schuldverwijt. Wij volstaan slechts met een aanduiding: het gaat
erom, in hoeverre de verdachte geacht kan worden ten tijde van het feit geestelijk voldoende bewerk-
tuigd te zijn met het oog op de situatie, waarin hij verkeerde. Het maatschappelijke leven stelt in het
algemeen aan zijn deelnemers geen eisen, waaraan dezen niet kunnen voldoen. Toch is de een beter
bewerktuigd en daardoor beter in staat zich a80 de voorschriften te conformeren dan de ander; hoe
slechter die bewerktuiging, des te geringer het verwijt, dat wegens falen gemaakt kan worden. De
vraag naar de toerekening -onder het oogpunt van art. 37.1 Sr een vraag van ja of neen- wordt aldus
onder het aspect van de op te leggen straf een vraag van meer of minder. ( ... ) Rechtsgrond van de
maatregel is de bescherrning van het algemeen belang. Ook bier geldt, dat de rechtsgrond bepalend is
voor de toepasselijk:beid van de sanctie. Daarom is er voor een strafrechtelijke maatregel aileen dan
plaats, indien de vereiste bescherrning van het algemeen belang niet langs andere weg, bijv. straf, is
verwezenlijkt. ( ... ) Zo gaat het bij de maatregel telkenmale om een afwegen enerzijds van het met de
maatregel te dienen belang tegen anderzijds het bezwaar, dat die maatregel boven de maat der

vergelding ingrijpt in de persoonlijke sfeer van de rechtsgenoot' .39

De vergelding speelt, zo blijkt, een cruciale rol in Enschede's vrsie op bet
onderscbeid tussen straf en maatregel. Voor een maatregel is aileen plaats indien
de daarmee beoogde bescberming van bet algemeen belang niet door de straf, die
nu eenmaal wordt gelimiteerd door de vergelding, kan worden bereikt. Onder
vergelding dient dan te worden begrepen de uitdrukking van de mate van bet
scbuldverwijt dat de dader kan worden gemaakt in de zwaarte van de straf. Mijns
inziens bapert er iets aan deze redenering. Enschede wijst er aan bet begin van
zijn betoog op dat de zwaarte van de straf athankelijk is van twee factoren: de
mate van schuldverwijt dat men de dader maken mag en 'bet groter of kleiner
onrecbtmatigheidsgebalte aI naar de omstandigheden waaronder bet feit zicb
voordeed, de gevolgen die bet met zicb meebracbt enz'. Met andere woorden: In
de vergelding wordt niet aileen bet scbuldverwijt verdisconteerd maar ook bet

,. Ik citeer uit diens proefschrift: 'Het zal trouwens van de ontwikkeling der straf athangen, of naast
haar van een afzonderlijke speciaal-preventieven maatregel sprake kan zijn of blijven. Zelfttandige
beteekenis behoudt de speciaal-preventieve maatregel, in zoover ze zonder voorafgaand delict
toepasselijk is'. W.PJ. Pompe, 1921, p. 32.

:!9 Enschede, 1964, p. 70 tim 72.
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onrechtmatigheidsgehalte. Bij de beoordeling van dat laatste kan ook de mate
waarin met bet strafbare feit de maatschappelijke orde in gevaar is gebracht
worden meegenomen. Vooral bij ernstige misdrijven, die de rechtsorde emstig
bebben geschokt, kan deze factor lei den tot zeer lange straffen ook indien de
dader maar een beperkt verwijt van zijn handelen kan worden gemaakt wegens
zijn gebrekkige geestelijke ontwikkeling. Ret is zelfs mogelijk dat de mate waarin
de strafduur wordt beperkt door het geringe schuldverwijt dat de dader kan
worden gemaakt ruimscboots wordt gecompenseerd door het hoge onrechtmatig-
heidgehalte dat volgt uit het schokkende karakter van diens misdrijf. Vanuit deze
invulling van bet begrip vergelding, dat Enschede zelf aan het uitgangspunt van
zijn beschouwing legt, valt niet in te zien waarom maatregelen noodzakelijk
zouden zijn ter bescherming van bet algemeen belang als aanvulling van de straf
die nu eenmaal door de (schuld)vergelding wordt beperkt. Ret gaat bij vergelding
immers niet alleen om begrippen als verwijt en schuld maar ook zoals Enschede
zelf terecht aangeeft om het 'onrechtmatigheidsgehalte'.
Enschede houdt echter vast aan het onderscheid straf-maatregel, Hij onderstreept
zijn standpunt nog eens expliciet in een paragraaf die bet opschrift draagt: 'Dient
het onderscheid tussen straffen en maatregelen te worden gehandhaafd?". En-
schede beantwoordt deze vraag alsvolgt:

'Onder het thans aan de orde zijnde nonnatieve aspect is er kenmerkend verschil tussen straf en
maatregel. De rechtsgrond van een sanctie beslist immers over haar toepasselijkheid. De straf,
opgelegd wegens het feit, is naar zwaarte gebonden aan de mate van wederrechtelijkheid en schuld.
De maatregel, opgelegd naar aanleiding van het feit, met aan die maat gebonden, vindt zijn beperking
in de eis van het algerneen belang.
Daaruit volgt, dat de vraag: dient het onderscheid tussen straffen en maatregelen te worden geband-
baafd? met betrekking tot de toepasselijkheid van de sancties een schijnvraag is. Als twee instituten
een verschillende rechtsgrond hebben, zijn ze onder het oogpunt van de toepasselijkheid onderschei-
den. Hoogstens kan men straf noemen, wat maatregel is en omgekeerd.
lntussen: de ornstandigheid, dat er met betrekking tot de toepasselijkheid, dus in de normatieve sfeer,
kenmerkend verschil is tussen straf en maatregel, brengt nog met mee, dat er ook bij de uitvoering,

dus in defeitelijke sfeer, tussen beide onderscheid gemaakt moet worden'.40

Ret onderscheid tussen straf en maatregel dat, zo beb ik in boofdstuk 6 aanneme-
lijk gemaakt, moet worden gezien als het resultaat van een rechtspolitiek compro-
mis tussen twee uiteenlopende visies op de met het strafrecht na te streven
doeleinden, wordt door Enschede als van een hogere orde bescbouwd. Men kan
zich niet eens de vraag stell en of het onderscheid tussen straf en maatregel moet
worden opgebeven want zo parafraseer ik misscbien wat oneerbiedig: 'straf is
straf en maatregel is maatregel; men kan deze sancties wei anders benoemen
maar straffen blijven straffen en maatregelen blijven maatregelen', Enschede doet
het voorkomen alsof het onderscheid tussen beide sanctietypen een soort natuur-
wetenscbappelijke basis heeft. Hij miskent daarmee de recbtspolitieke acbtergrond
van bet onderscheid.

40 Ch.J. Enschede, 1964, p. 72 en 73.
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Samenvattend kan worden opgemerkt dat Enschede de volgende argumenten geeft
voor monisme van straf en maatregel in de sfeer van de exeeutie:
1. Een dogmatisch argument. Dit kan alsvolgt worden uitgesplitst. Ten eerste een
negatief argument: Het dogmatische onderscheid tussen de grondslag van straf
en maatregel verzet zich volgens Enschede niet tegen een geintegreerde
exeeutie van gevangenisstraf en dwangexeeutie. Ten tweede een positief
argument: De doeleinden die met de exeeutie van straf en maatregel worden
nagestreefd zijn identiek: Beide sancties elimineren; in beide wordt gestreefd
naar resocialisatie van de veroordeelde.

2. Een feitelijk argument. Enschede stelt dat vele 'gestraften' evenzeer
verpleging behoeven als 'bemaatregelde' lotgenoten. Aan deze verplegings-
behoefte van gestraften kan beter tegemoet worden gekomen in een monistisch
exeeutiestelsel.

3. Een doelmatigheids argument. Sleehting van de scheidingsmuur tussen straf-
en maatregelexeeutie leidt tot schaalvergroting waardoor de efficiency wordt
verhoogd.

Na deze uiteenzetting van Enschede's visie op het onderscheid tussen straf en
maatregel kunnen we diens aanbevelingen over de aanpassing van de terbeschik-
kingstelling van de regering beter in een kader plaatsen.
1. (1.) Indien het feit aan de dader onder toepassing van art. 37.1 Sr niet wordt
toegerekend, ware terbeschikkingstelling van de Regering ook toe te laten
indien het belang van de lijder zelf zulks bepaaldelijk vordert. In de sfeer van
de exeeutie legt Enschede sterk de nadruk op het medische karakter van de
sanctie. De veroordeelde krijgt die medische behandeling die hij nodig heeft.
Vanuit dat perspeetief is de sanctie-oplegging in sommige gevallen in het
belang van de veroordeelde.

2. (4.) De reehter krijge de bevoegdheid, ook bij toepassing van de dwang-
verpleging op grond van art. 37a.2 Sr straf achterwege te laten. Het door
Enschede gehanteerde begrip vergelding limiteert de lengte van de op te
leggen straf. De gedachte dat uit het oogpunt van vergelding elke misdaad
vergolden moet worden (absolute vergeldingsidee) wordt door hem niet
onderschreven. Indien de reehter mag afzien van het opleggen van straf ligt
het voor de hand hem ook de bevoegdheid te geven te volstaan met een
maatregel. Deze redenering komt neer op: wie het meerdere mag (afzien van
elke sanctie), mag ook het mindere (afzien van straf met oplegging van een
maatregel) .

3. (6.) De wet voorzie de mogelijkheid, geestelijk gestoorden, die in vooriopige
hechtenis verblijven en die voor het huis van bewaring ongeschikt zijn, te
plaatsen in een voor hen geschikte inrichting. De in art. 120 van de Gevan-
genismaatregel voorziene mogelijkheid, geestelijk gestoorde gevangenen naar
een asyl over te plaatsen, worde verruimd.
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Enschede beschouwt de voorlopige hechtenis niet als een strafprocessueel
dwangmiddel maar als een (voorlopige) sanctie." In het kader van het door
hem bepleite monisme in de executiefase past ook de executie van de voorlo-
pige sanctie (voorlopige hechtenis) in een inrichting.

4. (7.) Bij toepassing van vrijheidsstraf en dwangverpleging op grond van art.
37a Sr worde imperatief executie van de dwangverpleging voor de straf voor-
geschreven; de duur van de terbeschikkingstelling belope twee jaren of zoveel
langer als de werkelijke straftijd is; de duur van de verpleging kome ex lege
in mindering op de duur van de nog te ondergane straf.

Enschede is naar eigen zeggen vooral door Bongersma geinspireerd in zijn
pleidooi om de executievolgorde tussen gevangenisstraf en terbeschikkingstelling
van de regering bij cumulatie van deze sancties in dier voege om te draaien dat
eerst de terbeschikkingstelling van de regering wordt geexecuteerd en pas daarna
de gevangenisstraf. Enschede is voorts met Bongersma van mening dat de duur
van de verpleging op de straftijd in mindering gebracht moet worden. Hij geeft
daarvoor de volgende argumenten:
1. De veroordeelde moet zo spoedig mogelijk onder deskundige behandeling

komen.
2. Voorafgaande detentie in de huidige gevangenissen is voor de geestelijke

gesteldheid van de veroordeelde niet bevorderlijk.
3. Het ongewilde en onvermijdelijke leed van de dwangverpleging kan op het

verdiende leed van de straf in mindering worden gebracht. De dwangverple-
ging wordt daarmee voor de gedetineerde aanvaardbaarder.S Hoe Enschede
dit rijmt met zijn stelling dat de grondslag van de terbeschikkingstelling van
de regering is gelegen in de aanvullende beveiliging van deze maatregel
bovenop de door scbuldvergelding gelimiteerde (gevangenis)straf, wordt in
zijn prae-advies nergens opgehelderd. Mijns inziens wreekt zich bier een
essentieel manco in bet door Enschede voorgestane model van dualisme bij de
sanctie-oplegging en monisme bij de sanctie-executie. Bij de maatregel-opleg-
ging prevaleert de beveiligingsgedachte; bij de executie het medisch karakter
van de sanctie. Deze verscbillende accenten leiden bij de cumulatie van straf
en maatregel tot verscbillende inzichten omtrent volgorde en vooral ook de
totale duur van de gecumuleerde sancties.

4. De rechter krijgt door het bepalen van de duur der gevangenisstraf invloed op
de duur van de verpleging. Doordat de duur van de terbeschikkingstelling van
de regering in mindering wordt gebracht op de duur van de gevangenisstraf
kan de verpleging niet langer zijn dan de door de rechter opgelegde gevan-
genisstraf.

" Ben standpunt dat later ook door Andre de la Porte zal worden verdedigd.
'1 Ch.J. Enschede, 1964, p. 106.
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5. (12.) De toepassing van de dwangverpleging worde aan de politierechter
onttrokken. Uit het sanctiekarakter van de TBR vloeit voort dat de toepassing
daarvan met voldoende waarborgen moet zijn omgeven. Oplegging door een
meervoudig college vormt daartoe een basis-voorwaarde.

Reakties op Enschede
De meest felle kritiek op Enschede's voorstel om te komen tot een monisme van
straf en maatregel in de executiesfeer komt van G. Th. Kempe" en D. Wiers-
ma", De eerst genoemde verzet zich voornamelijk op praktische gronden tegen
een dergelijk monisme. In een dergelijk model zal de medische behandeling van
de patient onvoldoende tot zijn recht komen. Kempe spitst zijn kritiek toe op
Enschede's voorstel om de behandeling aan de gevangenisstraf te doen vooraf-
gaan waarbij de duur van de behandeling op de gevangenisstraf in mindering
wordt gebracht. Hierdoor zou de duur van de dwangbehandeling worden gemaxi-
meerd. Kempe:

'Ik vrees dat geen therapeut bereid zal zijn om op deze wijze "op tijd te gaan werken", hoe aange-
naam dat voor de voorstanders van het nieuwe systeem zal zijn. Enschede houdt onvoldoende
rekening met de therapeutische betekenis, die gehecht moet worden juist aan de onbepaaldheid van de
behandelingsduur, waardoor de therapeut in staat gesteld wordt zijn patient er van te doordringen, dat
de vorderingen, die deze in zijn therapie maakt, in hoge mate bepalend zijn voor de duur van zijn

vrijheidsbeneming' .4S

Enschede reageert nogal geprikkeld op Kempe's kritiek:

'het wi1 mij voorkomen dat Kempe's critiek berust op een onnauwkeurige lezing van mijn prae-
advies, mogelijk in de hand gewerkt door een te geserreerde betoogtrant,.46

Over Kempe's opmerkingen over het belang van de onbepaalde duur van de
dwangverpleging schrijft Enschede:

'Een bladzijde verder schrijft Kempe, dat het mij is ontgaan, dat het verschil in tijdsduur tussen de
straf en de dwangverpleging in therapeutisch opzicht van zeer bijzondere betekenis is. Maar mij dunkt
dat Kempe mij mer toch onderschat; bovendien blijkt uit mijn prae-advies anders, Want ik ga juist op
het belang van dat verschil zeer breedvoerig in, al wijs ik in dit verband op een aantal overwegingen

(... ), die niet met de opvattingen van mijn criticus stroken'.~

De verleiding is groot om nog meer te citeren uit dit twistgesprek tussen heren.
Hoewel beide auteurs niet terugschrikken voor de uitwisseling van onbeleefdhe-
den krijgt men tach niet de indruk dat de scherpte van hun discussie zich weer-

., G. Th. Kempe, De psychopathenwetten en hun uitvoering ; TvS 1964, p. 384 tim 395.

.. D. Wiersma, Gevangenis en Asyl, TvS 1966, p. 13 tim 28.
4j G. Th. Kempe, 1964, p. 389.
.. Ch. I. Enschede, 1965, p. 235 .
• 7 Ch. I. Enschede, 1965, p 236.
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spiegelt in de diepgang ervan. Daarvoor zijn de argumenten teveel op de persoon
van de ander gericht.
De kritiek van de psychiater Wiersma op de voorstellen van Enschede zijn mijns
inziens interessanter. Deze is van mening dat 'zolang er een duidelijk verschil in
rechtsgrond en in wezen tussen de gevangenisstraf en de terbeschikkingstelling
bestaat, het aanbeveling verdient dit verschil ook in een verschillende executie tot
uiting te laten komen"." Uit het verschil in rechtskarakter tussen straf en maat-
regel vloeit aldus Wiersma voort, dat de TBR-gestelde aanspraak maakt op een
principieel gunstiger rechtspositie dan zijn kornuit die een gevangenisstraJ onder-
gaat. Dat TBR-gestelden in de praktijk hun 'gunstiger' rechtspositie nogal nega-
tief waarderen, zoals al bleek uit Rijksen's 'meningen van gedetineerden over de
strafrechtspleging' is Wiersma kennelijk ontgaan.
Een tweede argument tegen het executie-monisme vindt Wiersma in de mogelijk-
beden van de behandelend psychiater. Indien er in de tenuitvoerleggingspraktijk
Diet langer onderscheid wordt gemaakt tussen straf en maatregel zaI het medische
karakter van de behandeling van gestoorde delinquenten verwateren. Wiersma
keert zich met name tegen redeneringen als zou de terbeschikkingstelling van de
regering een 'soort' gevangenisstraf zijn. Het primair geneeskundige karakter van
de maatregel wordt daardoor zijns inziens ernstig tekort gedaan.

10.3.9 A. Mulder

A. Mulder pleit in 196349 voor de afschaffmg van het onderscheid misdrijf-
overtreding. Zijn voornaamste argument tegen dit onderscheid is het door hem
geconstateerde bestaan van een 'tussengroep' tussen de zware misdrijven en de
lichte overtredingen. Hij verdedigt daarom een indeling van strafbare feiten in
drie groepen en een gelijktijdige aanpassing van het sanctiestelsel.
Mulder onderscheidt de volgende groepen stratbare feiten:
a. de delicten, welke een nader onderzoek naar de persoon van de dader

gebieden. Mulder noemt dit de "personele delicten".
b. de delicten waarvan de bestraffing is gericht op vergoeding van de toege-

brachte schade en op het treffen van administratieve maatregelen. Voor deze
"materiele delicten" zou het openbaar ministerie de mogelijkheid tot transactie
dienen te bezitten.

c. de delicten ten aanzien waarvan de mogelijkheid van transactie voor de ver-
dachte altijd aanwezig is. Deze laatste groep (de "transigeabele delicten")
zouden in hoofdzaak administratief moeten worden afgedaan.

4. D. Wiersma, 1966, p. 28.
49 A. Mulder, Een nieuwe indeling van strafbare feiten, TvS 1963, p. 293 tim 321.
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Volgens Mulder kan in dit stelsel het onderscheid tussen straf en maatregel
vervallen (behoudens bij toepassing van art. 37 Sr). Indien de verdachte wordt
schuldig bevonden aan een "personeel delict", beveelt de reehter (al dan niet
voorwaardelijk) de vrijheidsbeneming . Mulder: 'Men kan, wat de bepaling van de
duur betreft, onderscheiden tussen de gevallen, waarin de reehter deze wel of niet
in de hand wil houden. In elk geval dienen de inrichtingen voor vrijheidsbe-
neming een waarborg te geven dat op het in de voorfase ingestelde psychiatrisch
onderzoek van de dag der tenuitvoerlegging af wordt voortgebouwd'?'.

10.3.10 G.E. Mulder

Op 10 juni 1970 wordt de nota terbeschikkingstelling van de regering ingediend
bij de tweede kamer. De voomaamste in de nota neergelegde voorstellen zijn:

- De afschaffing van de verplichte combinatie van straf en terbeschikkingstelling
van de regering bij verminderd toerekeningsvatbare daders.

- Een belangrijke inperking van de delicten die kunnen leiden tot de dwangver-
pleging.

- Een aanscherping van de overige voorwaarden voor terbeschikkingstelling van
de regering.

- Geen maximering van de terbeschikkingstelling van de regering.

De in de nota neergelegde gouvemementele ideeen waren voor een aantal auteurs
aanleiding om schriftelijk te reageren. Zo verschenen artikelen van van Bem-
melen, D. Wiersma, van Veen, Nagel en G.E. Mulder. Vooral de bijdragen van
beide laatstgenoemde auteurs zijn van belang omdat zij een aantal nieuwe argu-
menten bevatten tegen het dualisme.
Volgens G.E. Mulder bestaat er geen 'wezenlijk' onderscheid tussen vrijheids-
straffen en terbeschikkingstelling van de regering. Er zijn weliswaar relevante
verschillen aan te wijzen tussen de terbeschikkingstelling van de regering ener-
zijds en de vrijheidsstraffen anderzijds maar deze verschillen liggen volgens G.E.
Mulder in de verschijningsvonnen van beide sancties en zijn niet 'tot een of
andere essen tie te herleiden'. G .E. Mulder komt tot deze conclusie doordat hij
eerst de gevangenisstraf en de terbeschikkingstelling van de regering qua 'ver-
schijningsvonn' met elkaar vergelijkt en vervolgens de (ideeele) argumenten
waannee de gevonden verschillen worden verdedigd aan een kritische analyse.
onderwerpt. Daarbij 'ontmaskert' hij een aantal dogmatische argumenten waar-
mee het dualistisch sanctiestel is onderbouwd.
Mulder noemt de navolgende 'phaenotypische' verschillen tussen vrijheidstraffen
en terbeschikkingstelling van de regering.

so A. Mulder, 1963, p. 318 en 319.
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1. De gevangenisstraf heeft, "levenslang" daargelaten, een bepaalde duur. De
terbeschikkingstelling van de regering heeft een onbepaalde duur; weliswaar
wordt ze opgelegd voor een termijn van twee jaren, maar steeds is verlenging
mogelijk. Volgens Mulder is deze relatieve onbepaaldheid een van de schrik-
wekkende kenmerken van de terbeschikkingstelling van de regering, 'waar-
door zij een groter leed inhoudt dan de vrijheidsstraf". Bij de TBR-gestelde
voegt zich bij het aan elke vorm van vrijheidsbeneming inherente besef van de
vrijheidsinperking en de afhankelijkheid van anderen, nog dat van de onzeker-
hew.

2. De terbeschikkingstelling van de regering duurt gemiddeld langer dan de
gevangenisstraf opgelegd voor soortgelijke delicten.

3. De infamerende werking van de terbeschikkingstelling van de regering is
intensiever dan die van de gevangenisstraf. Volgens G.E. Mulder wordt dat
vooral duidelijk wanneer men zich realiseert wat beide sancties in de 'volks-
opinie' voorstellen. De gevangenisstraf bewijst dat de dader een misdadiger is.
De terbeschikkingstelling van de regering drukt uit dat de dader, behalve een
misdadiger, ook nog geestesgestoord en bovendien gevaarlijk is.

4. De rechtspositie van TBR-gestelden is slechter geregeld dan die van gevange-
nen. Dat geldt met name voor verpIeegden in particuliere asyls. Omtrent hun
rechtspositie is volgens G.E. Mulder zo goed als niets geregeld. TBR-gestel-
den die verblijven in rijksasyls hebben een rechtspositie die nagenoeg over-
eenkomt met gevangenen. De beginselenwet en de gevangnismaatregel gelden
immers gelijkelijk voor gevangenen en verpleegden in een rijksasyl.

5. De dwangtherapie is een kenmerk van de terbeschikkingstelling van de rege-
ring waarvoor de vrijheidsstraf geen equivalent heeft. Het is volgens G.E.
Mulder 'zonder meer duidelijk' dat juist die dwangtherapie een enorme
inbreuk op de privacy van de betrokkene betekent. Onder de noemer van
dwangtherapie vallen immers zaken als psychotherapeutische behandeling,
behandelingen met psychopharmaca en zelfs operatieve ingrepen. 6. In het
kader van een terbeschikkingstelling van de regering kunnen proefverloven
worden toegestaan. De gevangene mist deze mogelijkheid. Volgens Mulder is
dit zo ongeveer het enige waarin de terbeschikkingstelling van de regering
gunstiger voor de betrokkene is als de gevangenisstraf.

De rechtstheoretische onderbouwing van het dualisme.
Per saldo is de terbeschikkingstelling van de regering een zwaardere sanctie dan
de gevangenisstraf. Dit verschil in zwaarte wordt gerechtvaardigd op grond van
de ideeele eigenschappen van respectievelijk de terbeschikkingstelling van de
regering en de vrijheidsstraf. Volgens Mulder deugt die argumentatie niet. Zo
wordt er een beroep gedaan op het vergeldingsbeginsel dat weI de straf maar niet
de terbeschikkingstelling van de regering bepaalt. De redenering luidt dan:
,gestraft wordt omdat gezondigd is, maar "gemaatregeId" om de zonden te voor-
komen'.
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Ben tweede argument om het verschil tussen straf en maatregel te rechtvaardigen
hangt samen met de aard van het gevaar, dat onderscheidelijk door de straf en de
terbeschikkingstelling van de regering moet worden bezworen. 'Wellicht ver-
oorzaakt het niet- of verminderd toerekeningsvatbaar zijn specifieke gevaren
waartegen alleen de terbeschikkingstelling van de regering baat zou kunnen
brengen. Zo zou de speciale preventie het verschil in "sanctieleed" rechtvaardi-
gen'. Volgens G.B. Mulder zijn beide argumenten invalide. Tegen het beroep op
de vergelding ter rechtvaardiging van het verschil tussen gevangenisstraf en
terbeschikkingstelling van de regering voert hij drie bezwaren aan:

1. De vergelding kan het verschil in maat niet verklaren. 'Het feit dat gestraft
"moet" worden naar de mate van schuld kan nooit of te nimmer de conclusie
wettigen, dat die maat bij toepassing van een maatregel op grond van de spe-
ciale preventie mag worden overschreden. En bovendien zijn er goede redenen
om te betwijfelen, of althans wat de emstige criminaliteit betreft weI een
scherp onderscheid kan worden gemaakt tussen de wel en niet geestesgestoor-
de delinquent. 51

Dit bezwaar lijkt mij een kwestie van waardering. Met evenveel recht kan
worden gesteld dat de noodzaak tot speciale preventie weI een voldoende
reden is om zwaarder te "straffen" dan op grond van het beginsel van propor-
tionele vergelding geindiceerd zou zijn.

2. Het tweede bezwaar richt zich tegen de premissen waarop het dogmatische
onderscheid tussen gevangenisstraf en terbeschikkingstelling van de regering is
gebaseerd, en vormt dus een regelrechte aanval op de deugdelijkheid van de
rechtstheoretische onderbouwing van het onderscheid tussen straf en maatre-
gel. G.B. Mulder is van mening dat plegers van emstige strafbare feiten
vrijwel altijd Iijden aan een geestesstoomis. Indien een psychiatrische expertise
wordt uitgebracht dan luidt de conclusie zelden, dat er bij de onderzochte geen
enkele storing is geconstateerd. Ook uit de forensisch-psychiatrische literatuur
krijgt men de indruk, dat zware delinquenten zonder psychische stoornissen
'zeer zeldzame' verschijningen zijn. Dat betekent dat het rechterlijk oordeel
over de toerekeningsvatbaarheid van de dader in grote mate athangt van de
toevallige omstandigheid of er een psychiatrisch onderzoek naar de geestesge-
steldheid van de verdachte is ingesteld.

3. G.B. Mulder voert tenslotte nog een derde bezwaar aan tegen de gangbare
rechtvaardiging van het onderscheid terbeschikkingstelling van de regering-
gevangenisstraf. De idee dat de terbeschikkingstelling van de regering niets
met schuld-vergelding heeft uit te staan is volgens Mulder feitelijk onjuist. Ik
citeer:

5\ G.E. Mulder, Yrijheidsstraf en TBR, Themis 1970, p. 461 en 462.
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'Zeker, onder de vigeur van de huidige regeling wordt de TBR niet opgelegd ter vergelding van
schuld. Maar op de keper beschouwd gaat de TBR reeds momenteel niet buiten de schuld om in al die
gevallen -en dat is het gros- waarin sprake is van verrninderde toerekeningsvatbaarheid. Het is 01.
duidelijk, dat bij de combinatie straf/maatregel de maatregel een deel van de bescherrningsfuncties van
de straf overneemt. Daardoor kan in de regel de straf milder worden. Maar dat impliceert, dat het
"verwijt" mede in de maatregel belichaming vindt. Dit zal a fortiori gelden, wanneer overeenkornstig
de denkbeelden van de recente nota over de TBR de rechter niet meer verplicht zal wezen om naast

de TBR straf op te leggen. Er wordt gesanctioneerd omdat rnisdreven is'. sz

Ook de aard van het gevaar waartegen de maatregel bescherming moet bieden
reehtvaardigt het verschil tussen gevangenisstraf en terbeschikkingstelling van de
regering niet. De terbeschikkingstelling van de regering zou de straf moeten
aanvullen indien de straf onvoldoende bescherming biedt tegen een 'gevaarlijke'
delinquent. "Gevaar" betekent in deze "recidive-gevaar". Mulder:

'Misschien blijkt een simpele exhibitionist of vermogensdelinquent zo explosief te zijn, dat voor een
ernstig agressief delict moet worden gevreesd. Daarom kan de deskundige menen dat het belang der

openbare orde terbeschikkingstelling van de regering bepaaldelijk vordert' .j3

Toch hebben de bevindingen van zielkundigen maar een beperkte waarde. Het
aantal voor-bestraffingen blijkt een veel nauwkeuriger graadmeter voor het recidi-
ve-gevaar dan het meest uitgebreide persoonsonderzoek. Daarom moet de reehter
ook voor de toepassing van de terbeschikkingstelling van de regering primair met
de gepleegde feiten en het criminele veri eden van de verdachte rekening houden.
In dit opzicht bestaat er weinig verschil met de strafoplegging. Het is dus niet zo
dat het strafbare feit sleehts aanleiding is voor de oplegging van een terbeschik-
kingstelling van de regering, zoals door voorstanders van het onderscheid straf-
maatregel wordt gesteld. Volgens G.E. Mulder zijn de strafbare feiten net zo
goed de grondslag voor de terbeschikkingstelling van de regering als voor de
gevangenisstraf.

G. E. Mulder concludeert op basis van de bovenstaande analyse dat er geen
'wezenlijke' verschillen bestaan tussen vrijheidsstraffen en de terbeschikkingstel-
ling van de regering. j4 Hij keert zich daarmee tegen Enschede,
Mulder:

'Enschede is voor handhaving van dualisme - "Zweispurigkeit" - wat betreft de gronden van toepas-
sing, enerzijds van de straf, anderzijds van de TBR. De grond voor de vrijheidsstraf is de vergelding,
van de TBR de speciale preventie. Hij is eehter voor monisme in de tenuitvoerlegging. Daarentegen
meen ik, dat ons sanctiestelsel zeker wat betreft de vrijheidsinperkende sancties gedragen wordt door
een aantal gelijksoortige grondbeginselen, welke bij de bepaling van de sanctie in het individuele

geval hun invloed doen gelden, maar niet in gelijke mate' .55

52 G.E. Mulder, 1970, p. 462.
j) G.E. Mulder, 1970, p. 463.
54 G.E. Mulder, 1970, p. 464.
55 G.E. Mulder, 1970, p. 468.
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Deze laatste clausule maakt het G.B. Mulder mogelijk te ontsnappen aan een
puur monistisch standpunt. Bij elke sanctie speelt de bescherming van de reehts-
gemeenschap een rol door de atkeuring van crimineel gedrag, het isolement en de
op resocialisering gerichte bejegeoing, maar het gewicht dat elk van deze elemen-
ten krijgt kan verschillen. Mulder werkt deze gedachte zo uit:

'De heterogenie der sanctietechnieken kan leiden van de korte weekendstraf tot levenslang, van de
open en halfopen gevangenis tot de inrichting met maximale beveiliging - nog afgezien van voor-
waardelijke modaliteiten. Binnen dit grote geheel heeft ook de TBR de haar toekomende belangrijke
plaats. Zij ligt verankerd in het op feiten gegronde oordeel, dat de normale sancties weinig effect
zullen hebben wegens de psychische defeeten van de delinquent. Ik wil de sancties dus niet
onderscheiden naar de prineipieel versehillende gronden van oplegging -schuldeloze dan wei schuldige
gevaarlijkheid- maar naar gelang inhoud en doel. Ik kan daarom rustig de term TBR handhaven
evengoed als ik mogelijkheden zie voor afzonderlijke vormen van vrijheidsbeneming (bijv. plaatsing
in een Penitentiair Trainingskamp voor adoleseenten). Op grond van een en ander spreek ik liever van

eenheid van conceptie dan van monisme' .56

Ik vraag mij af of G.E. Mulder's 'eenheid van conceptie' werkelijk iets anders is
dan een monistisch stelsel. Mulder laat de terbeschikkingstelling van de regering
weliswaar voortbestaan naast de vrijheidsstraffen maar hij pleit tegelijkertijd voor
een grondige aanpassing van die terbeschikkingstelling van de regering op basis
van zijn idee dat deze maatregel wordt geregeerd door dezelfde basisbeginselen
die gelden voor de straf. Zo wil Mulder het toepassingsbereik van de terbeschik-
kingstelling van de regering inperken. De gedachte daarbij is dat de terbeschik-
kingstelling van de regering een zware 'sanctie' is, die sleehts door zware mis-
drijven wordt gereehtvaardigd. Daamaast wil Mulder de reehter de gelegenheid
geven maximum en minimum grenzen voor de terbeschikkingstelling van de
regering vast te stellen zodat tegemoet wordt gekomen aan bezwaren tegen de
onbepaaldheid van deze sanctie."

10.3.11 W.H. Nagel

Ook de leidse criminoloog W.H. Nagel is tegen handhaving van het dualisme
tussen terbeschikkingstelling van de regering en gevangenisstraf. Zijn voomaam-
ste argument tegen het dualisme is dat er geen deugdelijke criteria bestaan
waarop de reehter zijn keuze tussen gevangenisstraf en TBR kan baseren. Het
gevolg daarvan is dat het 'toeval' beslist 'in welke van de twee klassen de
veroordeelde tereeht komt'. 58
Volgens Nagel spelen in de reehtspraktijk bij de beslissing om al dan niet een
terbeschikkingstelling van de regering toe te passen drie criteria een rol:

56 O.E. Mulder, 1970, p. 468.
51 O.E. Mulder, 1970, p. 466.
58 W.H. Nagel, De plaats van de tbr in het geheel van de strafrechtspleging, DD 1970, p. 92.
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1. de ernst van bet gepleegde stratbare feit;
2. de vrees voor recidive;
3. bet mediscb advies.

Dezelfde criteria spelen ook een rol bij bet bepalen van de gevangenisstraf. Het
gevolg hiervan is volgens Nagel dat 'op vrijwel elke strafzitting in Nederland
verdacbten niet ter beschikking (worden) gesteld, die zicb wat bun straflijst en de
ontwikkeling van bun "sociale persoon" betreft, met onderscbeiden van anderen
op wie de maatregel terbeschikkingstelling van de regering wei wordt toege-
past'. 59 Dat blijkt volgens Nagel uit de straflijsten van de patienten. Deze verto-
nen 'een cbaotiscb patroon' van straf, t.b.r., straf, voorwaardelijke t.b.r., enz,
Daaruit blijkt vol gens de leidse criminoloog dat 'de recbterlijk macbt kennelijk
geen kans ziet een bepaald plan te volgen' m.b.t. de terbeschikkingstelling van de
regering. Daarom lost de vraag: 'moeten wij de straf en de maatregel nog wei
blijven onderscbeiden?' zicb op in de vraag 'kunnen wij dat eigenlijk wei'?
Nagel's antwoord luidt ontkennend.
Nagel pleit voor een monistisch sanctiestelsel waarin de straftoemeting een meer
systematiscb karakter moet krijgen. Er zou geen straf mogen worden opgelegd
zonder dat daaraan een persoonsonderzoek is voorafgegaan. Op basis van de
diagnose zaI de reebter moeten beslissen met welke vorm van therapie de straf
moet worden tenuitvoergelegd. Want:

'er mag dan geen enkele vrijbeidsbeneming meer worden opgelegd zonder dat die bedoelt te geven:
een sociaal-therapeutische behandeling (S) en/of
een medisch-therapeutische bebandeling (M) enJ of
een psycho-therapeutische behandeling (P).
De rechter zal in aile gevallen waarin aan een vrijheidsstraf gedacht zou kunnen worden van advies
moeten worden gediend over de vraag, welke van de volgende soorten vrijheidsbeneming zal moeten
worden ondergaan: met S, of S plus M, of S (plus M) plus p'.6O

Over de kwestie van de onbepaalde duur van de sanctie merkt Nagel nog op:

'Bij de eis van behandeling behoren aile vrijheidsbenemingen onbepaald van duur te zijn. Slechts een
aan de objectieve ernst van bet misdrijf te verbinden maximale duur zou mogen worden uitgesproken,
ook voor de t.b.r.! Ik wijs erop, dat weinig zo zeer in strijd is met de strekking van art. 26 van de
Beginselenwet als het ontijdig afbreken van een bebandeling, en toch zal er een grens moeten zijn' .61

>9 W.H. Nagel, 1970, p. 93.
60 W.H. Nagel, 1970, p. 94.
61 W.H. Nagel, 1970, p. 94.
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10.3.12 Overige reakties op de regeringsnota.

Naast G.E. Mulder en W.H. Nagel reageerden ook 1.M. van Bemrnelen, D.
Wiersma en Th. W. van Veen met een publicatie in de vakliteratuur op de
regeringsnota." In hun bijdragen worden eehter geen echt nieuwe standpunten
ingenomen. Het enige opmerkelijke is de wijze waarop van Veen de verplichte
combinatie van straf en maatregel bij verminderd toerekeningsvatbare daders
verdedigt. Volgens deze auteur hebben zodanige daders recht op straf naast een
eventuele maatregel. In de bestraffing ziet van Veen een fundamentele erkenning
door de reehter van de 'menselijke verantwoordelijkheid' van de verminderd
toerekeningsvatbare. Volgens van Veen gaat het daarbij om een fundamenteel
beginsel: voor zover veroordeelden toerekeningsvatbaar zijn hebben zij er recht
op dat bun verantwoordelijkheid door de reehter wordt erkend. Hiermee geeft de
auteur een fundamenteel verschil aan tussen straf en maatregel. De erkenning
van verantwoordelijkheid ligt sleehts in de straf besloten en is aan de maatregel
vreemd."

10.3.13 Een inventarisatie

De hierboven weergeven geschriften hebben gemeen dat zij handelen over de
problematische verhouding tussen de gevangenisstraf en de terbeschikkingstelling
van de regering. Doordat de auteurs deze verhouding vanuit uiteenlopende in-
valshoeken benaderen is bet niet eenvoudig een beeld te krijgen van de betekenis
van hun gezamelijke arbeid voor de ontwikkeling van de dogmatiek rondom het
onderscbeid tussen straf en maatregel. Ik za1 daarom in deze sub-paragraaf de
diverse gesignaleerde knelpunten in het stelsel van 1928 en de gesuggereerde
oplossingen doorlichten op hun betekenis voor mijn vraagstelling.
Bezwaren tegen de terbeschikkingstelling van de regering in het stelsel van 1928:

I. Het stelsel van 1928 biedt onvoldoende garanties voor de beveiliging van de
maatscbappij tegen gevaarlijke personen.
Vooral Roling heeft dit argument uitgewerkt. Zijns inziens leidt een eenzijdige
fixatie op de proportionele schuldvergelding bij de straftoemeting tot de oplegging
van te korte gevangenisstraffen voor lieden met gevaarlijke persoonlijkheids-
stoornissen. Terwijl anderzijds de terbeschikkingstelling van de regering niet
voldoet als een strafaanvullend middel ter beveiliging van de maatschappij

02 I.M. van Bemme1en, Nota over de TBR, NIB 1970, p. 1433 e.v.; D. Wiersma, De terbeschik-
kingstellingsnota, NIB 1970, p. 1438 e.v.; Th. W. van Veen, De nota tbr 1970 en het strafrecht;
DD 1970, p. 13 e.v .

•, Th. W. van Veen, 1970, p. 16.
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doordat sterk de nadruk is komen te Liggen op de verplegingsdoelstelling van deze
maatregel. Daardoor wordt de beslissing over de vrijlating van de TBR-gestelde
te veel op basis van psychiatrisch-medische criteria genomen, zonder dat voldoen-
de rekening wordt gehouden met de maatschappelijke risico's van een voortijdig
ontslag van de verpleegde uit de inrichting. Dit probleem manifesteert zich vooral
in die gevallen waarin de TBR-gestelde aan zodanig ernstige stoornissen lijdt dat
de behandelende geneesheren met tot een adequate behandeling in staat zijn.
In feite richt dit bezwaar zich met tegen het stelsel van 1928 maar tegen de
vertroebeLing daarvan in de praktijk. In de visie van de wetgever van 1928 diende
de terbeschikkingstelling van de regering om de maatschappij tegen gevaarlijke
psychopaten te beschermen in die gevallen waarin dat met de gevangenisstraf niet
mogelijk was. Doordat echter in de wettelijke regeling van de terbeschikkingstel-
ling van de regering zowel werd aangeknoopt bij de toerekeningsvatbaarheid als
bij de gevaarlijkheid van de veroordeelde kreeg de terbeschikkingstelling van de
regering een tweeslachtig karakter. De TBR-gestelde werd zowel gezien als een
patient die verpleegd moest worden en als een gevaarlijke misdadiger waar de
maatschappij tegen beschermd diende te worden. Men probeerde deze tegen-
stelling aanvankelijk weg te poetsen door de redenering dat de verpleging een
bijdrage zou leveren aan de genezing van de psychopaat en dus aan de verminde-
ring van zijn gevaarlijkheid. Aan het eind van de jaren vijftig bleek evenwel dat
deze gedachte uitging van te hoge verwachtingen omtrent de mogelijkheden van
de psychiatrie. Ret bleek vaak eenvoudig onmogelijk om een terbeschikkingge-
stelde te genezen.

Il. De rechterlijke macht heeft onvoldoende vertrouwen in de beveiligende wer-
king van de terbeschikkingstelling van de regering. Dit heeft tot gevolg dat in de
praktijk, met voorbijgaan aan het beginsel van proportionele schuldvergelding,
met grote regelmaat extreem lange gevangenisstraffen worden opgelegd aan
mensen met een emstige persoonlijkheidsstoornis. Ret regiem in de gevangenis is
evenwel ten ene malen ongeschikt voor deze mensen. Hierdoor verslechtert hun
toestand, hetgeen afbreuk doet aan de resocialiseringsdoelstelLing van de behande-
ling.
Dit kritiekpunt is evenals het eerste niet gericht tegen het stelsel van 1928 maar
tegen de gangbare rechterlijke praktijk. De terbeschikkingstelLing van de regering
wordt met toegepast in zaken waarvoor deze maatregel is bedoeld. Daardoor
herleeft de toestand van voor 1928 toen ook personen met een psychiatrisch
defect veelvuldig terecht kwamen in een gevangenis die ongeschikt was voar de
opvang en behandeling van psychiatrische patienten, Enschede wijst er echter op
dat er sinds de invoering van de beginselenwet gevangeniswezen geen enkele
belemmering meer bestaat om de gevangenis zo in te richten dat er wei voldoen-
de aandacht kan worden besteed aan de eventuele psychiatrische problemen van
de gedetineerden.
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ill. De verplichte strafoplegging bij een veroordeling naast een terbeschikking-
stelling van de regering is overbodig. Indien vast komt te staan dat de verdachte,
hoewel hij toerekeningsvatbaar is, behoefte heeft aan verpleging, dan vaIt niet in
te zien waarom daarnaast ook nog een gevangenisstraf moet worden opgelegd.
Enschede stelt dat de essentie van de dwangverpleging evenaIs van de gevange-
nisstraf is gelegen in de vrijheidsbeneming. Vanuit dat perspectief vaIt niet in te
zien wat de 'straffende' meerwaarde van de gevangenisstraf naast de terbeschik-
kingstelling van de regering zou zijn. Dit temeer omdat art. 26 Beginselenwet
gevangeniswezen voor de tenuitvoerlegging van straf en maatregel hetzelfde
uitgangspunt kiest.
De verplicbte combinatie van gevangenisstraf en terbeschikkingstelling van de
regering is een direct uitvloeisel van de confessionele uitgangspunten zoaIs die
aan de basis stonden van het stelsel van 1928. De confessionelen waren van
mening dat, indien de verdachte schul dig werd bevonden, de vergelding eiste dat
een straf werd opgelegd. In hoofdstuk 6 beb ik de afgevaardigde Dresselhuys
geciteerd die destijds naar aanleiding van deze cumulatie opmerkte: 'Dat de
recbter aan een zieke (... ) toch een straf moet opleggen, aI weet hij dat de straf
voor dezen persoon slecht is, d.w.z. niet afschrikkend noch verbeterend kan
werken, aIleen om een eresaIuut te brengen aan het antirevolutionaire strafrecht is
eenvoudig absurd'. Voor Enschede vervaIt de noodzaak van de verplichte cumu-
latie tussen gevangenisstraf en de terbeschikkingstelling van de regering doordat
hij in de sfeer van de strafexecutie geen enkel onderscheid maakt tussen straf en
maatregel.

IV. De verplichte executievolgorde die voorschrijft dat bij een cumulatie van
gevangenisstraf en terbeschikkingstelling van de regering, eerst de straf moet
worden tenuitvoergelegd is principieel verkeerd. Indien de veroordeelde lijdt aan
een psychiatriscb defect dan is de kans groot dat een uitstel van zijn behandeling,
door eerst de gevangenisstraf te executeren, leidt tot een verergering van de
klachten, waardoor de kans op genezing sterk wordt verkleind. Roling, Enschede
en A. Mulder wijzen erop dat wanneer de rechter van oordeel is dat een medi-
sche bebandeling noodzakelijk is, deze onmiddellijk moet worden verstrekt en
niet pas na afloop van de gevangenisstraf. Enschede gaat zelfs zover dat hij de
noodzakelijke verpleging reeds tijdens de preventieve hechtenis wil laten aanvang-
en. Volgens deze auteurs heeft een patient recht op onmiddellijke medisch-
psychiatriscbe behandeling. Dit recht is zo fundamenteel dat de dogmatische
uitgangspunten waarop de verplichte executievolgorde is gebaseerd daarvoor
moeten wijken.
Het voorschrift dat eerst de gevangenisstraf tenuitvoer moet worden gelegd en
pas daarna de terbeschikkingstelling van de regering kan worden geexecuteerd is
een rechtsstreeks uitvloeisel van de gedachte dat de maatregel is bedoeld ter
aanvulling van de straf in het gevaI deze te kort duurt om de maatschappelijke
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beveiliging te bewerkstelligen. Door de straf voorop te stellen werd het primaat
van de schuldvergelding onderstreept. De maatregel was bedoeld als correctief op
dit beginsel voor het geval de onverkorte toepassing daarvan tot maatschappelijk
ongewenste resultaten zou leiden. Ben omdraaiing van de executievolgorde is dan
ook niet mogelijk zonder een directe inbreuk te maken op de dogmatische uit-
gangspunten waarop het onderscheid tussen straf en maatregel in het stelsel van
1928 rust.

V. Aan de terbeschikkingstelling van de regering kIeeft het nadeel dat de daartoe
veroordeelden teveel als patient worden behandeld. Hierdoor hebben TBR-
gestelden het gevoel dat zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor hun daden.
Dit heeft volgens Roling en Baan een ongunstige invloed op de behandeling van
de TBR-gestelde. Overbeek en Bronkhorst voegen bier aan toe dat het 'verant-
woordelijk gesteld worden voor zijn daden' moet worden gezien als een (funda-
menteel) recht van de veroordeelde.
Ook dit punt van kritiek op het stelsel van 1928 raakt de dogmatiek rondom het
onderscheid tussen straf en maatregel. Het verschil tussen straf en maatregel
bestond volgens Pompe o.a. daarin dat 'de straf, als vergelding, een etbische
kIeur heeft, een waardeoordeel bevat, terwijl de beveiligingsmaatregel biervan
evenmin iets vertoont als een medische behandeling': Voor straf is dus schuld
vereist, terwijl voor de maatregel juist de (geheel of gedeelteIijke) afwezigheid
van schuld een vereiste is. Het geheel of gedeeltelijk niet- verantwoordelijk
stellen van de veroordeelde vormt daarom een vitale schakel in de dogmatiek
rondom de zelfstandige plaats van de terbeschikkingstelling van de regering naast
de gevangenisstraf. In feite krijgt men in de jaren vijftig en zestig de rekening
gepresenteerd voor de halfslachtige houding van de wetgever van 1928. De
(on)toerekeningsvatbaarheid vormde feitelijk helemaal niet de kern van de discus-
sie rondom de invoering van de TBR-maatregel naast de gevangenisstraf. De
terbeschikkingstelling van de regering kwam voort uit de behoefte om personen
waarvan men aannam dat de kans groot was dat zij zouden recidiveren voor een
langere tijd uit de maatschappij te elimineren. Zulks zou heel wel mogeIijk zijn
geweest zonder de kwestie van de toerekeningsvatbaarheid daarbij te betrekken.
Behter in de discussie speelde het antagonisme tussen de moderne en de neo-
kIassieke strafrechtstheorie een belangrijke rol. De terbeschikkingstelling van de
regering werd geheel geplaatst in het kader van de rivaliteit tussen aanhangers
van beide stromingen, waarbij de terbeschikkingstelling van de regering werd
beschouwd als een uitvloeisel van het binnen de moderne richting ontwikkelde
strafbegrip. Een kardinaal verscbil tussen beide stromingen lag in de opvattingen
omtrent het als uitgangspunt voor de vormgeving van het strafrecht te hanteren
mensbeeld. Voor de neo-klassieken en de confessionele afgevaardigden in het
parlement was het indeterminisme een onwrikbaar uitgangspunt, terwijl de
modemen een deterministisch standpunt huldigden. De kIoof tussen beide scholen
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werd gedicht door de toerekeningsvatbaarheid. Het indetenninisme bleef de basis
voor de straf, terwijl de erkenning dat er groepen misdadigers bestonden waarvan
de werking van de vrije wit door een psycbiatrisch gebrek was geblokkeerd, de
mogelijkheid opende om een concessie te doen aan de op een deterministisch
uitgangspunt gestoelde modeme strafreehtstheorie.

VI. Volgens enkele auteurs is het iiberhaupt niet mogelijk om in de tenuitvoerleg-
gingssfeer een duidelijk onderscheid aan te brengen tussen (gevangenis)straf en
TBR-maatregel. Baan stelt uitdrukkelijk dat TBR-instellingen in feite gevangenis-
sen met een verscherpt regiem zijn. Dat standpunt speelt ook in de visies van
a.E. Mulder en Nagel een belangrijke rol. Enschede voegt daaraan toe dat sinds
de invoering van de Beginselenwet gevangeniswezen de doeleinden die bij de
exeeutie van straf en maatregel in acht genomen moeten worden, identiek zijn
(art. 26 Beg. Wet). Ook bier speelt de kwestie van het oneigenlijke medische
behandelingskarakter van de terbeschikkingstelling van de regering. In de kern
gaat het bij de terbeschikkingstelling van de regering om een door de strafreehter
naar aanleiding van een meestal ernstig stratbaar feit opgelegde vrijheidsbene-
mingo In dat licht moet de opmerking van Baan worden begrepen dat de TBR-
inrichting in feite een gevangenis met een verschept regiem is. Zolang men van
mening was dat de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf in het teken moest
staan van het toevoegen van leed aan de gevangenen, kon in de tenuitvoerleg-
gingssfeer, althans in theorie, worden gedifferentieerd tussen straf en maatregel
omdat de terbeschikkingstelling van de regering vanwege haar verplegingskarak-
ter zoveel mogelijk vrij moest zijn van leedtoevoeging. Ik zeg nadrukkelijk 'in
theorie' omdat een psychiatrische dwangbehandeling uit de aard der zaak met
leedtoevoeging gepaard gaat. Doordat de terbeschikkingstelling van de regering
evenwel als 'verpleging' werd beschouwd, kon worden betoogd dat deze leed-
toevoeging anders dan in de gevangenisstraf geen doel in zichzelf was.

VII. Er heerst onvrede met de beperkte rol van de reehter bij de tenuitvoerleg-
ging van de terbeschikkingstelling van de regering. Zowel Overbeek als 's Jacob
bepleiten een belangrijker plaats voor de rechter bij de exeeutie. Volgens deze
auteurs moet het belang dat de TBR-gestelde heeft bij zijn invrijheidsstelling
voortdurend worden afgewogen tegen het belang dat de maatschappij heeft bij een
voortzetting van de dwangbehandeling. Het maken van deze afweging is typisch
reehterswerk. Ook Ensohede is van mening dat de reehter en niet de administratie
de duur van de terbeschikkingstelling van de regering moet bepalen. Anders dan
Overbeek en's Jacob meent Enschede dat de maximale duur van de terbeschik-
kingstelling van de regering reeds in het vonnis moet worden bepaald.
Dit kritiekpunt raakt de klassieke taakverdeling in de strafrechtspleging tussen de
rechterlijke macht en de uitvoerende macht. In hoodstuk 2 heb ik beschreven hoe
de trias van de Montesquieu als organisatorisch principe aan de basis stond van

417



het klassieke strafreeht. Ret primaat lag daarin bij de wetgever die de (strat)wet
vaststelde, de reehter deed niets anders dan de in algemene termen gestelde wet
toepassen op een concreet geval, waarna de door de reehter krachtens de wet
opgelegde straf door de uitvoerende macht werd geexecuteerd. Bij deze taakver-
deling ging men er van uit dat de in de wet vervatte delictsomschrijving was
gekoppeld aan een vaste strafbepaling, zodat de reehter indien hij van oordeel
was dat de beschuldigde de in de delictsomschrijving neergelegde gedraging had
begaan, niets anders hoefde te doen dan de daaraan gekoppelde straf uit te
spreken. In het neo-klassieke strafreeht werd de reehter meer vrijheid gegeven bij
het bepalen van de strafmaat. Hierdoor werd het mogelijk de hoogte van de straf
beter af te stemmen op de schuld van de veroordeelde. Deze verruiming had
eehter geen consequenties voor het uitgangspunt dat de reehter in zijn vonnis
soort en maat van de door de uitvoerende macht te exeeuteren straf fixeerde. Dit
uitgangspunt werd bij de invoering van de terbeschikkingstelling van de regering
in 1928 losgelaten. De reehter bepaalde niet langer de duur van de vrijheids-
beneming, maar machtigde de exeeutieve om de veroordeelde voor onbepaalde
duur zijn vrijheid te benemen. Hiermee werd een belangrijke inbreuk gemaakt op
de door het klassieke strafreeht gegenereerde reehtsbescherming van het individu
tegen de overbeid. Deze inbreuk kan op twee manieren ongedaan worden ge-
maakt. In de eerste plaats door opnieuw aansluiting te zoeken bij bet klassieke
model, wat de facto betekent dat de reebter in zijn vonnis de maximumduur van
de terbeschikkingstelling van de regering vast moet stell en. In de tweede plaats
door bet maken van een nieuwe inbreuk op bet klassieke model door de reehter
de uiteindelijke zeggenschap te geven over de tenuitvoerlegging van de terbe-
schikkingstelling van de regering.

VIII. Enschede wijst erop dat de scheidsmuur tussen straf en maatregel in de exe-
cutiesfeer in de weg staat aan een efficient gebruik van de bestaande penitentiaire
voorzieningen. De psychiatrische bebandelingscapaciteit zou optimaal benut
kunnen worden indien ook tot gevangenisstraf veroordeelden en preventief-
geheehten die verpleging behoeven in een en hetzelfde instituut kunnen worden
ondergebracht. Bovendien zou de schaalvergroting die onstaat door het wegnemen
van de scheidsmuren tussen straf en maatregel in de exeeutiesfeer kunnen leiden
tot een verbetering van het behandelingsaanbod.
Dit op efficientie overwegingen gestoelde argument tegen het onderscheid tussen
straf en maatregel in de exeeutiesfeer hangt samen met de na-oorlogse tendens
naar het aanleggen van bedrijfsmatige criteria in de strafreebtspleging. In hoofd-
stuk 8 kwam dit streven ook al aan de orde naar aanleiding van het sanctiestelsel
van de WED. De erkenning dat doelmatigheid een zelfstandig belang vormt bij
de vormgeving van het strafreeht maakt dat op dogmatische uitgangspunten
gebaseerde eigenaardigheden in het sanctiestelsel (en daar buiten) voortdurend
kritisch worden bezien. Dit heeft duidelijk bijgedragen aan de berwaardering van
het onderscheid tussen straf en maatregel.
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IX. Veel auteurs zijn van mening dat de toepassingscriteria voor de terbeschik-
kingstelling van de regering moeten worden aangescherpt. G.E. Mulder betoogt
dat de terbeschikkingstelling van de regering een aanzienlijk zwaardere sanctie is
dan de gevangenisstraf. De TBR-gestelde verkeert in onzekerheid over de duur
van zijn vrijheidsbeneming; de TBR duurt gemiddeld langer dan de gevangenis-
straf opgelegd voor soortgelijke feiten; de stigmatiserende werking van de TBR is
groter dan bij gevangenisstraf; in het kader van een terbeschikkingstelling van de
regering wordt diepgaander inbreuk gemaakt op de privacy van de veroordeelde,
etc. Vanwege dit zware karakter van de terbeschikkingstelling van de regering is
G.E. Mulder van mening dat de TBR voor de emstigste delicten zou moeten
worden gereserveerd. Overbeek stelt zich meer op een filosofisch standpunt. Hij
is van mening dat gebreken in de toerekening nooit een valide argument kunnen
zijn om verdergaande inbreuken op de rechten van een veroordeelde te maken
dan ten aanzien van 'geestelijk gezonde' delinquenten zou worden geaccepteerd.
Enschede is van mening dat de zorgvuldigheid vereist dat de beslissing over de
oplegging van de terbeschikkingstelling van de regering door een meervoudige
kamer wordt genomen. Om die reden wil hij de bevoegdheid tot TBR-oplegging
aan de politierechter onttrekken.
Over de relatie tussen de roep om een aanscherping van de toepassingscriteria
van de terbeschikkingstelling van de regering en de dogmatiek rondom het
onderscheid tussen straf en maatregel kan ik kort zijn. Hierboven ben ik reeds
uitvoerig ingegaan op het oneigenlijk medisch karakter van de terbeschikkingstel-
ling van de regering. De erkenning in de jaren zestig dat de terbeschikkingstelling
van de regering feitelijk niets anders is dan een aangescherpte straf heeft conse-
quenties voor de toepassingscriteria van deze sanctie. Ret spreekt immers niet
langer vanzelf dat deze criteria bij de terbeschikkingstelling van de regering
minder stringent zouden moeten zijn dan bij de gevangenisstraf. Gezien de
relatieve zwaarte van de terbeschikkingstelling van de regering ten opzichte van
de gevangenisstraf ligt eerder het tegendeel voor de band.

X. Overbeek en G.E. Mulder bepleiten met bet oog op de zwaarte van de terbe-
schikkingstelling dat de rechtspositie van TBR-gestelden dient te worden verbe-
terd. Zolang kon worden volgehouden dat de terbeschikkingstelling van de
regering moest worden gezien als een vorm van verpleging bestond weinig
beboefte aan een sterke rechtspositie voor de TBR-gestelde. De verpleging
geschiedde immers 'voor zijn eigen bestwil'. Wanneer de terbeschikkingstelling
van de regering ecbter wordt gezien als een aangescherpte straf is er wei aile
reden om de rechtspositie van de TBR-gestelde te verbeteren.

XI. Het begrip toerekenbaarheid is geen adequaat criterium voor de keuze tussen
gevangenisstraf en terbeschikkingstelling van de regering. Van Bemmelen wijst er
op dat er geen eenduidige criteria bestaan voor de beantwoording van de vraag of
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iemand al dan niet toerekeningsvatbaar is. G.E. Mulder voegt daar nog aan toe
dat het criminele veri eden van de verdachte een veel beter beeld geeft van het
recidive gevaar dan een psychiatrische rapportage. Dit punt is reeds behandeld
onder nummer V.

Uit de bovenstaande analyse blijkt dat veel knelpunten in het TBR-stelsel uit 1928
niet kunnen worden aangepakt zonder tevens de dogmatiek rondom het onder-
scheid tussen straf en maatregel te herzien. De meest bekritiseerde aspecten van
de terbeschikkingstelling van de regering, zoals de verplichte executievolgorde,
de verplichte cumulatie van gevangenissstraf en terbeschikkingstelling van de
regering bij een veroordeling, het niet-verantwoordelijk stell en van de TBR-
gestelde, vormen immers een rechtstreeks uitvoeisel van de aan de dogmatiek
ontIeende verschilpunten tussen straf en maatregel. Het is dan ook logisch dat het
onderscheid tussen straf en maatregel bij nagenoeg alle besproken auteurs een
belangrijke rol speelt in hun argumentatie. Sommige van de besproken auteurs
onderschrijven de kritiek op het bestaande stelsel, maar willen niettemin het
onderscheid tussen beide sanctiecategorieen handhaven (al dan niet gekoppeld aan
een herziening van de rechtstheoretische onderbouwing van dat onderscheid). Dat
leidt soms tot wat geforceerde constructies, zoals bij Enschede die het onder-
scheid tussen straf en maatregel in de executiesfeer wil loslaten maar zich overi-
gens ontpopt als een overtuigd dualist. Mijns inziens zijn ROling, G.E. Mulder en
Nagel het meest consequent. Zij verbinden aan hun kritiek op de onwenselijke
consequenties die het dualisme in de praktijk heeft de constatering dat het onder-
scheid tussen straf en maatregel moet vervallen. Hun streven naar monisme of
'eenheid van conceptie' onderbouwen zij met het argument dat het strafbegrip
ruimer moet worden gezien dan alleen als een leedtoevoeging ter vergelding van
schuld. Bij de strafoplegging moet o.a. ook rekening worden gehouden met het
belang van maatschappelijke beveiliging, de noodzaak van een eventuele medi-
sche behandeling etc. De afweging van de verschillende bij de strafoplegging in
het geding zijnde belangen kan er toe leiden dat de opgelegde straf zwaarder
uitvalt dan vanuit een oogpunt van schuldvergelding valt te rechtvaardigen. Het
vernieuwende element van de door deze auteurs naar voren gebrachte inzichten
schuilt daarin dat zij stell en dat met een dergelijke uitkomst van een strafgeding
opzichzelf niets mis is, zolang er maar waarborgen zijn ingebouwd die een
zorgvuldige afweging van de in het geding zijnde belangen garanderen. Daartoe
bepleit Nagel een meer systematische straftoemeting. Ook Hulsman heeft, zij het
in een ander verband, een laos gebroken van een meer inzichtelijke afweging van
de belangen die in concreto hebben geleid tot een bepaalde straf (maat en soort).
Ret rechtstatelijke karakter van ooze samenleving maakt zijns inziens dat de
beslissingen van de strafrechter controleerbaar moeten zijn. In dat verband
moeten nogal hoge eisen worden gesteld aan de strafmotivering in het rechterlijk
vonnis.

420



10.4 De wetgever en de terbeschikkingstelling van de regering

In par 10.3. ben ik enigzins vooruitgelopen op het parlementaire debat over de
herziening van de TBR. 'Enigzins', omdat de in par. 10.3. gememoreerde
regeringsnota over de TBR van 10 juni 1970 slechts het begin markeert van een
discussie die zich tot de zomer van 1986 zou voortslepen. Ik zal de verwik-
kelingen rondom wetsvoorstel 11932, zoals de voorstellen inzake de herziening
van de TBR in de parlementaire stukken worden aangeduid, niet integraal bespre-
ken. Een analyse van door de wetgever gekozen 'oplossingen' van enkele
erkende knelpunten van de oude regeling volstaat voor het doel van dit onder-
zoek. Voor de goede orde zal ik hieronder weI de hoogtepunten van de procedure
kort op een rij zetten.

10.4.1 De procedure

Op 2 november 1960 werd de Commissie- Psychopathenzorg (de Commissie Van
der Horst) ingesteld. Dit gezelschap kreeg de opdracht om de 'werking van het
TBR-instituut aan een nadere beschouwing te onderwerpen'. Deze taak werd zeer
serieus ter hand genomen want in mei 1967 verscheen het eindrapport van de
commissie. Drie jaar later volgde de 'regeringsnota over de ter beschikkingstel-
ling van de regering' (10694). Met deze, op 10 juni 1970 aan de Staten-Generaal
toegezonden nota, wilde de regering, naar eigen zeggen, 'primair een verant-
woording geven van het tot dan toe gevoerde beleid; zij duidt tevens de richting
aan waarin verder moeten worden gewerkt'. Met het oog daarop werd een aantal
wenselijk lijkende veranderingen op wetgevend gebied ter sprake gebracht'v"
Die veranderingen betroffen de afschaffing van de verplichte combinatie van straf
en de maatregel van terbeschikkingstelling bij venninderd toerekeningsvatbare
daders; een aanscherping van de rechterlijke bevoegdheid tot het opleggen van
TBR; de samenloop van terbeschikkingstellingen; de voorwaardelijke TBR; de
overplaatsing van tot vrijheidsstraf veroordeelden naar inrichtingen waar ter
beschikkinggestelden worden verpleegd; de rechtspositie van de ter beschikking-
gestelde, waarbij o.a. werd gedacht aan een wettelijke grondslag van het proef-
verlof, de verlenging en beeindiging van de terbeschikkingstelling.
Het op 19 augustus 1972 bij de tweede kamer ingediende oorspronkelijk wetsont-
werp 11932 'houdende herziening van de bepalingen van bet Wetboek van
Strafrecbt, het Wetboek van Strafvordering, de Beginselenwet gevangeniswezen
en enige andere onderwerpen die met de berechting van geestelijk gestoorde
delinkwenten samenhangen'P sloot inhoudelijk aan op de eerder in de nota-TBR

.. H.d.S.O. 1971-1972,11932,3, p. \.

., H.d.S.O. 1971-1972,11932,2.
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ontvouwde standpunten. Dit wetsontwerp was gekoppeld aan bet wetsontwerp
BOPZ (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen). In bet op 15
augustus 1973 gepubliceerde voorlopig verslag van de vaste commissie van
justitie van de tweede kamer66 werd scberpe inhoudelijke kritiek geleverd op bet
wetsontwerp. Deze kritiek is deels verdisconteerd in bet bij de memorie van
antwoord opgenomen gewijzigde ontwerp van wet, dat op 11 november 1980
naar de tweede kamer is verzonden. er Wijziging van bet wetsontwerp was bo-
vendien nodig omdat de berziening van de TBR werd losgekoppeld van de
bebandeling van bet wetsontwerp-BOPZ. Het eindverslag van de vaste commissie
voor justitie werd gepresenteerd op 3 november 1981.68 Daarop volgden nog de
volgende stukken: Ben (regerings) nota naar aanleiding van bet eindverslag'" (dd
4 november 1982), een tweede nota van wijziging?", een 'bijlage bij de nota
naar aanleiding van bet eindverslag'?', een 'nader gewijzigd ontwerp van
wet'72 (ongedateerd), een 'nota van wijzigingen'" (dd 27 augustus 1984), een
'tweede nader gewijzigd voorstel van wet'?" (ongedateerd), een reeks van 10
amendementen", een 'vierde nota van wijziging'?" (dd 24 september 1984),
drie amendementen? (dd 25 september 1984), een 'voorstel van wet zoals bet
luidt na de daarin tim 27 november aangebracbte wijzigingen'", een 'nota van
wijzigingen voorgesteld door de regering'?? (dd 12 oktober 1984), een 'derde
nader gewijzigd ontwerp van wet?" (dd 24 oktober 1984), een voorlopig verslag
van de vaste commissie voor justitie van de Ie kamer", een memorie van ant-
woord", een nader voorlopig verslag van de vaste commissie voor justitie'",
een nadere memorie van antwoord" (dd 16 juni 1986) en een eindverslag van
de vaste commissie voor justitie". Wie de illusie mocbt bebben dat na deze zeer
intensieve schriftelijke voorbereiding de mondelinge bebandeling in de tweede

.. H.d.S.G. 1972-1973,11932,4.
67 H.d.S.G. 1980-1981,11932,5-8.
•• H.d.S.G. 1981-1982,11932,9.
69 H.d.S.G. 1982-1983,11932,10.
70 H.d.S.G. 1982-1983,11932, II.
71 H.d.S.G. 1982-1983,11932, 12.
n H.d.S.G. 1982-1983,11932,13.
73 H.d.S.G. 1983-1984,11932,14.
74 H.d.S.G. 1983-1984,11932,15.
75 H.d.S.G. 1983-1984,11932,16-26.
76 H.d.S.G. 1984-1985,11932,27.
77 H.d.S.G. 1984-1985,11932,28-30.
7. H.d.S.G. 1984-1985,11932,32.
79 H.d.S.G. 1984-1985,11932,33.
80 H.d.S.G. (Ie karner) 1984-1985,11932,43.
81 H.d.S.G. (Ie karner) 1984-1985,11932, 43a.
82 H.d.S.G. (Ie kamer) 1985-1986,11932,69.
83 H.d.S.G. (Ie kamer) 1985-1986,11932, 69a .
.. H.d.S.G. (Iekamer) 1985-1986, 11932,69b .
., H.d.S.G. (Ie karner) 1985-1986, 69c.
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kamer tot het uitwisselen van enkele beleefdheden beperkt zou blijven komt
bedrogen uit. In de tweede kamer werden enkele zittingsciagen uitgetrokken voor
de bespreking van wetsvoorstel 11932 (de handelingen beslaan meer dan zestig
drie koloms pagina's). Gedurende dit openbare debat werd de wet nog op enkele
belangrijke punten gewijzigd als een gevolg van de amendementen van mevr.
Haas-Berger (PvdA). De wet werd afgekondigd op 16 november 198686 en trad
in werking op 1 september 1988.

10.4.2 Twee visies op de relatie tussen gevangenisstraJ en TBR

Aan wetsvoorstel 11932 en de daarop gebaseerde wet van 19 november 1986 ligt
mijns inziens geen eenduidige voorstelling omtrent de relatie tussen de gevange-
nisstraf en de TBR ten grondslag. Integendeel! De wetgever schippert voortdu-
rend tussen een monistische en een dualistische visie op de verhouding tussen
beide sancties. De wet van 1 september 1988 heeft daardoor aile kenmerken van
een compromis. Ben complicerende factor daarbij is dat de aan dit compromis ten
grondslag liggende conflicterende visies omtrent de verhouding tussen de gevan-
genisstraf en de TBR-maatregel, niet worden geexpliciteerd. Zodat de discussie
rondom de TBR iets heeft van een schimmenspel. Ik za1 hieronder beide be-
schouwingswijzen op de verhouding gevangenisstraf-TBR reconstrueren.

10.4.2.1 Een monistische visie op de relatie tussen gevangenisstraJ en TBR

In deze studie hanteer ik het begrip monisme ter aanduiding van opvattingen
waarin het onderscheid tussen straf en maatregel wordt ontkend. Uitgaande van
een monistische visie kan worden gepleit voor de integrale afschaffing van het
wettelijke onderscheid tussen straf en maatregel. Ben meer gematigd standpunt is
ook mogelijk. Zo kan de voorkeur worden gegeven aan het zoveel mogelijk
opheffen van de wetssystematische verschillen tussen beide sanctiecategorieen met
behoud van bestaande begrippen. Ten aanzien van het onderscheid tussen gevan-
genisstraf en de TBR zijn we de eerste opvatting tegengekomen bij auteurs als
Roling en Nagel, die de voorkeur geven aan het samensmelten van beide sancties
in een instituut (bijvoorbeeld de behandelgevangenis(straf c.q. sanctie). De
tweede visie wordt bijvoorbeeld verdedigd door G.E. Mulder. Deze auteur
bepleit 'eenheid van conceptie' zonder dat ingeburgerde begrippen als gevange-
nisstraf en terbeschikkingstelling hoeven te verdwijnen. De idee dat de uiteindelij-
ke rechtvaardiging van straf en maatregel identiek is, betekent weI dat de rechts-
waarborgen waarmee deze sancties zijn omgeven zoveel mogelijk moeten worden

86 Staatsblad 1986, 587.
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gelijkgescbakeld. In beide gevallen is er sprake van een monistiscbe visie op bet
onderscbeid tussen straf en maatregel, aileen de consequenties die daar op
wetgevend niveau aan worden verbonden lopen uiteen.
De idee dat met behoud van de bestaande begrippen zou moeten worden gestreefd
naar bet opbeffen van de verschillen tussen straf en maatregel (op bet niveau van
de wet) is kracbtig gestimuleerd door de uitspraak van de boge raad dat bij de
strafoplegging met andere factoren rekening mag worden gebouden dan met de
schuldvergelding zelfs indien daardoor een langere straf wordt opgelegd dan op
basis van bet beginsel van proportionele scbuldvergelding gerecbtvaardigd zou
zijn. Hiermee is de grondslag van het tweesporenstelsel vervallen. Immers nu ons
hoogste rechtscollege had erkend dat de gevangenisstraf (mede) in dienst kon
staan van de beveiliging van de maatscbappij kwam het verschil tussen de vergel-
dende straf eo de beveiligende maatregel in de lucht te hangen. De commissie
vermogensstraffen verbond daaraan in haar interim-rapport de conclusie dat het
onderscheid tussen straf en maatregel kon vervallen. In bet eindrapport van deze
commissie is ecbter voor een andere benadering gekozen. De begrippen straf en
maatregel worden gehandhaafd, maar de erkenning dat beide sancties moeten
worden gezien als een terechtwijzing waarbij conflictoplossing dan wei gedrags-
beinvloeding wordt beoogd, bracht mede dat de oplegging en tenuitvoerlegging
van straf en maatregel in de visie van de commissie door dezelfde rechtsbe-
ginselen worden genormeerd. Zo zou zowel ten aanzien van de straf als ten aan-
zien van de maatregel moeten gelden dat de in concreto opgelegde sanctie door
de rechtsgenoten van de veroordeelde niet als onevenredig zwaar in verhouding
tot bet gepleegde delict wordt bescbouwd.
Ook in de wetgevingsstukken naar aanleiding van de berziening van de TBR
wordt betoogd dat de recbtsgrond van straf en maatregel identiek zijn. Zo staat in
de memorie van antwoord:

'De terbeschikkingstelling is in ons rechtsstelsel een rnaatregel van strafrechtelijke aard. De rechtvaar-
diging van de mogelijkheid, deze maatregel op te leggen, is naar ons oordeel uiteindelijk dezelfde als
die van de mogelijkheid straffen (waaronder de al dan niet voorwaardelijke gevangenisstraf c.q.
hechtenis en de geldboete) op te leggen. Gemeenschappelijk aan de straffen en de terbeschikkingstel-
ling is immers dat zij gericht zijn op de handhaving van de rechtsorde, en weI in tweeerlei zin.
Enerzijds wordt ermee manifest gemaakt dat een bepaalde schending van de rechtsorde niet zonder
reactie van het daarvoor aangewezen orgaan van de rechtsgemeenschap blijft, anderzijds beoogt men
ennee te voorkomen dat door dezelfde of andere personen nieuwe strafbare feiten worden ge-
pleegd'.!l7

Vanuit bet perspectief van de rechter moeten de gevangenisstraf en de TBR -
aldus de regering- worden beschouwd als middelen tot bandhaving van de rechts-
orde, terwijl beide sancties in de tenuitvoerleggingssfeer moeten worden bezien in
bet licht van de resocialiseringsdoelstelling.

87 H.d.S.G. 1980-1981,11932,5-7, p. 4.
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Gezien de rechtstheoretische verwantschap tussen de gevangenisstraf en de TBR
ligt het voor de hand dat er naar wordt gestreefd om de toepassing van de TBR te
verbinden aan dezelfde rechtswaarborgen die gelden voor de straf.
Zo wordt voorgesteld om:
de combinatie van de TBR met een gevangenisstraf bij een veroordeling niet
langer verplicht te steUen;
de evenredigheid tussen de zwaarte van het delict en de lengte van de TBR te
accentueren;
de oplegging van de TBR bij overtredingen en lichte misdrijven uit te sluiten;
een selectieve maximering van de TBR in te voeren;
de criteria voor verlenging van de TBR aan te scherpen;
en de rechtspositie van de terbeschikkinggestelde te versterken.

Door deze voorsteUen vervagen de wetssystematische verschillen tussen gevange-
nisstraf en TBR waardoor in de loop van de procedure de monistische kritiek op
het wetsvoorstel aUeen nog maar wordt aangewakkerd. Een aantal kamerleden
stelt zich op een principieel monistisch standpunt en vraagt zich af waarom DOg

moet worden vastgehouden aan het onderscheid tussen gevangenisstraf en TBR
indien het doel en de rechtvaardiging van beide sancties identiek zijn.88 Volgens

II In het voorlopig verslag stell en een aantal afgevaardigden zich op een principieel (monistisch)
standpunt en leveren van daaruit commentaar op de door de regering voorgestane regeling. Ik
citeer: 'De laatste jaren is van verschillende kanten aangedrongen op een ingrijpende herziening
van het systeem van vrijheidsstraffen. OpvaUend is daarbij de sterke tendens naar een opheffing
van het onderscheid tussen straf en maatregel met name bij de auteurs Nagel, Mulder en De
Waard. Als voordelen van een integratie van vrijheidsstraf en t.b.r. worden onder meer genoemd:
- betere evenredigheid tussen ernst van het delict en duur van de . eactie daarop. Minder

onzekerheid, met alle therapeutische voordelen, voor de veroordeelde doordat in ieder geval de
rnaximumdetentie vaststaat;

- geen onderscheid meer tussen "gewone" en t.b.r. delinquenten, geen gevoelens van minder-
waardigheid meer van de laatste ten opzichte van de eerste groep delinquenten;

- geen problemen meer rond de comb ina tie van gevangenisstraf en t.b. r.;
- vennijding van ailerlei verwarrende situaties rond de voorwaardelijke t.b.r.
Daarbij komt dat maar al te vaak op terechtzittingen verdachten niet ter beschikking worden
gesteld die zich in geen opzicht onderscheiden van verdachten die wei ter beschikking worden
gesteld. Het in de wet genoemde onderscheid tussen geheel, venninderd en niet-toerekenbare
delinquenten is een tictie. De wet noemt terecht geen wetenschappelijke criteria waarmee dez:e
categorieen onderscheiden kunnen worden want die zijn er niet. Toch handhaaft het ontwerp deze
indeling. Welke psychiatrische mogelijkheden zien de bewindslieden om de groepen delinquenten
volgens dez:e juridische indeling te selecteren en te onderscheiden, zo informeerden zi].
Het leek de hier aan het woord zijnde leden beter uit te gaan van een ander uitgangspunt,
namelijk door het brede veld das bestaat tussen de beide uitersten van de vrijwel niet en de vrijwel
geheel gestoorde delinquent als een gegevenheid te aanvaarden. Het is wenselijker dis veld als
zodanig te accepteren, in plaats van op grond van vage wettelijke termen dit veld op onweten-
schappelijke en vrij willekeurige wijze in drie stukken te verdelen. Indien het onderscheiden van
deze drie groepen delinquenten ontzettend moeilijk, zo niet onmogelijk is -hetgeen de bewindslie-
den z:elf toegeven- waarom wordt dan deze geforceerde indeling gehandhaafd? Waarom deze drie
scherp onderscheiden, zeer verschillende delictsgevolgen voort laten bestaan, terwijl in werkelijk-
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deze kamerleden zouden een aantal door de regering onderkende manco's van het
tweesporenstelsel kunnen worden vermeden, indien zou worden gekozen voor een
strikt monistisch stelsel. Daarbij wordt onder andere gedacht aan de cumulatie
van gevangenisstraf en TBR die tot tal van problemen aanleiding geeft (bet
probleem van de executievolgorde, de ongunstige verwerking door de betrokken
van de overgang van gevangene naar patient, het gevoel van betrokken dubbel te
zijn 'gepakt' etc.), het probleem van de maximering van de TBR etc. Bovendien
sluit een monistisch stelsel beter aan bij in de rechterlijke macht levende opvat-
tingen over de met de straf na te streven doeleinden. Indien de maatschappelijke
beveiliging in het geding is zal de rechter doorgaans kiezen voor de oplegging
van een lange gevangenisstraf omdat daarmee zijns inziens de speciale preventie
beter wordt gewaarborgd dan met de TBR. Op basis van dit gegeven is het
verstandig om de noodzakelijk geachte behandeling van de veroordeelde plaats te
laten vinden in een (behandel)gevangenis. Door de behandelingsmogelijkheden te
zeer te verbinden aan de TBR wordt het risico gelopen dat degenen die de
verpleging het hardst nodig hebben juist niet worden behandeld omdat zij in een
gevangenis verblijven.

10.4.2.2 Een dualistische visie op de relatie tussen gevangenisstraJ en TBR

In hoofdstuk 8 heb ik reeds opgemerkt dat een uitspraak van ons hoogste rechts-
college inhoudende dat de hoogte van de straf geen afspiegeling hoeft te zijn van
de mate van schuld, en dat bij de strafioemeting andere overwegingen dan
schuldvergelding mogen worden betrokken, de traditionele opvattingen omtrent
het primaat van de schuldvergelding en het daaruit voortvloeiende onderscheid
tussen straf en maatregel niet vermocht te doorbreken. Vele leden van de vaste
commissies voor justitie uit de beide kamers blijven uitgaan van de stelling dat de
straf zowel wordt gelegitimeerd als gelimiteerd door (de mate) van schuld.
Terwijl de maatregel zou zijn bedoeld ter aanvulling van de straf. In wetsvoorstel
11932 is terdege rekening gehouden met dit standpunt. Zo wordt er afgezien van
een strikt monistisch stelsel hoewel wordt onderkent dat zulks uit 'pragmatisch'
oogpunt de voorkeur zou verdienen. Bovendien worden de dualisten op hun

heid sprake is van een breed veld, waarin veruit de meeste delinquenten in sommige opzichten aan
de ene kant zitten en in andere opzichten aan de andere kant, en daarom al nauwelijks in een
hokje te passen zijn? C ... ) Het was deze leden duidelijk dat de door hen voorgestane opheffing van
het dualisrne straf - t.b.r. enerzijds en t.b.r. en - van extreme gevallen - WBOPZ-t.b.r. ander-
zijds, met als uiteindelijk resultaat de verdwijning van het instituut t.b.r. niet zonder meer kan
geschieden. De vrijheidsbeneming die nu gevangenisstraf heet, zal integraal van karakter moeten
veranderen, aldus deze leden. Veel meer dan thans zal de nadruk gelegd moeten worden op de
therapeutische mogelijkheden en onmogelijkheden die uit een vrijheidsbeneming voortvloeien, en
die in de praktijk nog niet of nauwelijks gerealiseerd worden, aile goede bedoelingen ten spijt'.
H.d.S.G. 1972-1973,11932,4, p. 5 en 6.
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weaken bediend doordat de traditionele onderbouwing van het onderscheid tussen
gevangenisstraf en TBR-maatregel wordt ingepast in een eigentijds jargon waarbij
wat argaisch aandoende begrippen als 'schuld' en 'vergelding' worden vermeden.
Het sleutelwoord daarbij is verantwoordelijkheid. In de memorie van toelichting
bij het wetsvoorstel wordt het 'kardinale' verschil tussen straf en maatregel aldus
geformuleerd:

'De opgelegde straf rnarkeert (de) verantwoordelijkheid (van delinquenten). Deze functie - het mani-
fest maken van de verwijtbaarheid, het verantwoordelijk stell en voor de bewezen feiten - kan niet
door een maatregel als de terbeschikkingstelling worden overgenomen' .89

De oude dogmatiek volgens welke de straf dient ter vergelding van schuld en de
TBR-maatregel is bedoeld ter aanvulling van de straf daar waar de schuld ont-
breekt, luidt thans: de straf maakt de verantwoordelijkheid van de veroordeelde
voor het door hem gepleegde delict manifest, een functie die niet kan worden
vervuld door de maatregel. Indien de TBR-gestelde niet verantwoordelijk kan
worden gesteld voor zijn daden rijst de vraag waarop het recht van de overheid
om hem van zijn vrijheid te beroven dan wei is gebaseerd. Daarop wordt mijns
inziens geen eenduidig antwoord gegeven. Enerzijds wordt gerefereerd aan de
traditionele opvatting dat die vrijheidsberoving noodzakelijk is om de maatschap-
pij te beveiligen maar anderzijds wordt het belang van verpleging -ook voor de
betrokkene zelf- sterk geaccentueerd. Het grote belang dat aan het medische
karakter van de TBR wordt gehecht is verklaarbaar omdat de verpleging veel
geschikter is om het eigen karakter van de TBR naast de gevangenisstraf te bena-
drukken dan de beveiliging. Die laatste doelstelling kan immers, naar algemeen
wordt erkend, ook met de gevangenisstraf worden geeffectueerd.

10.4.2.3 Een compromis

In de memorie van antwoord uit 1980 wordt expliciet toegegeven dat de uiteinde-
lijke legitimatie van de gevangenisstraf en de TBR identiek is. Desalniettemin
wordt vastgehouden aan het onderscheid tussen beide sanctiecategorieen. Daartoe
worden drie argumenten aangevoerd:
I. De specifiek psychiatrische aard van de tenuitvoerlegging van de terbeschik-

kingstelling van de regering.
In de memorie van antwoord wordt aangegeven dat de rechtvaardiging van straf
en maatregel weliswaar identiek is maar dat de wijze waarop aan de vrijheidbene-
ming vorm wordt gegeven bij straf en maatregel verschilt:

'De tenuitvoerIegging van zowel de vrijheidsstraf als de terbeschikkingstelling is gericht op een
zodanige hulpverIening en gedragsbeinvloeding dat de betrokkene zich beter in het maatschappelijk

89 H.d.S.G. 1971-1972,11932,3, p. 10.
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leven staande zal !runnen houden zonder stratbare feiten te begaan. Het bijzondere van de tenuitvoer-
legging van de terbeschikkingstelling is daarin gelegen, dat de hulpverlening en gedragsbeinvloeding
primair in een behandeling van de geestesstoornis bestaan en dus van psychiatrische aard zijn,.90

Uit bet bovenstaande citaat blijkt duidelijk de al eerder genoemde neiging om bet
onderscbeid tussen straf en maatregel te accentueren door een beroep op bet
mediscbe karakter van de TBR. Tegelijkertijd wordt ingezien dat een onderscheid
tussen straf en maatregel dat is gebaseerd op de wijze waarop de executie daar-
van wordt ingevuld, nogal mager is, want direct daarop wordt in de memorie van
antwoord gesteld dat de oplegging en verlenging van de TBR aan strenge regels
moet worden gebonden. Als argument wordt daartoe aangevoerd dat de TBR nu
eenmaal een emstige leedtoevoeging inhoudt. Ik citeer:

'Onmiskenbaar levert de terbeschikkingstelling -althans voorzover zij met gedwongen verpleging
gepaard gaat- een verder gaande ingreep in de persoonlijke vrijheid op dan vrijheidsbeneming zonder
meer. Niet aileen brengt deze behandeling een intensievere bemoeienis met de persoonlijkheid van de
betrokkene mee, maar ook is de duur voornamelijk daarvan athankelijk of de behandeling tot vol-
doende resultaat heeft geleid. Het is naar ons oordeel daarom vereist, zowel de oplegging als de
verlenging van deze maatregel zorgvuldig te relateren aan de beide hierboven onderscheiden functies.
Wij willen het vorenstaande aan de hand van het wetsontwerp concretiseren. De oplegging van de
ingrijpende maatregel van terbeschikkingstelling zal als reactie op een schending van de rechtsorde in
een redelijke verhouding moeten staan tot de emst van het gepleegde feit'. 91

Om die reden wordt het wetsvoorstel gewijzigd in die zin dat de terbeschilddng-
stelling van de regering aan een maximum wordt gebonden, beboudens voorzover
zij is opgelegd wegens een geweldsmisdrijf dat is gericht tegen, of gevaar heeft
veroorzaakt voor een of meer personen. Op dit compromis tussen voor- en
tegenstanders van de maximering van de terbeschilddngstelling van de regering
zal in par. 10.4.5. nader worden ingegaan.
II. De vaste plaats van de terminologie "straf" en "maatregel" in het juridisch

spraakgebruik.
Tegen de kritiek van de kamerleden die zicb afvragen waarom in bet wetsontwerp
niet is gekozen voor een monistisch stelsel wordt bet volgende aangevoerd:

'Alhoewel ( ... ) straffen en maatregelen beide gericht zijn op de strafrechtelijke handhaving van de
rechtsorde en daarin hun rechtvaardiging vinden, achten wij het niet aanbevelenswaardig de bestaande
tenninologie te herzien. Allereerst wijzen wij erop dat deze tenninologie een vaste plaats in het
juridisch spraakgebruik heeft verworven. Dit vorml op zich zelf reeds een reden om niet zonder
duidelijke noodzaak tot verandering te besluiten'.'11.

90 H.d.S.O. 1980-1981,11932,5-7, p. 4.
9. H.d.S.G. 1980-1981,11932,5-7, p. 5.
92 H.d.S.G. 1980-1981,11932,5-7, p. 6.
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Ill. Het dogmatische verschil tussen straf en maatregel.
Hoewel in de memorie van antwoord wordt erkend dat de uiteindelijke rechtvaar-
diging van straf en maatregel identiek is, wordt toch een dogmatiscb argument in
stelling gebracht tegen bet loslaten van het onderscbeid tussen straf en maatregel:

'Voor de handhaving van het terminologische onderscheid (tussen straf en maatregel, schr.) pleit
voorts het volgende. AIle in artikel 9 Sr opgesomde straffen houden een persoonlijk verantwoordelijk
stellen van de dader voor zijn doen en laten in. Kenmerkend voor de maatregelen (in het commune
strafrecht naast de plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis en de terbeschikkingsstelling ook de
onttrekking aan het verkeer) is daarentegen dat van zo'n persoonlijke verantwoordelijkheid geen
sprake behoeft te zijn. Het is juist, dat voor wat betreft de maatregel van terbeschikkingstelling niet
langer de cornbinatie met een straf is voorgeschreven. Dit leidt er echter niet toe dat de terbeschik-
kingstelling op een lijn kan worden gesteld met de straffen. Enerzijds is terbeschikkingstelling in elk
geval uitgesloten indien de betrokkene niet geestelijk gestoord is, anderzijds kan zij ook worden
opgelegd aan personen die wegens ontoerekenbaarheid niet strafbaar zijn (artikelen 37 en 39 Sr in het
gewijzigde ontwerp.) Naar ons oordeel is er dan ook geen reden om aan andere terminologie de

voorkeur te geven,.93

De mogelijkheid een persoon al dan niet 'verantwoordelijk' te stellen voor zijn
daden wordt evenals in de nota-TBR gepresenteerd als een argument voor de
bandbaving van bet onderscbeid tussen straf en maatregel.

Concluderend kan worden opgemerkt dat een aantal concrete wijzigingsvoorstel-
len zijn geformuleerd vanuit de optiek dat de TBR in beginsel met dezelfde
recbtswaarborgen moet zijn omgeven als de gevangenisstraf. Ik doel daarbij op
de opvatting dat de TBR proportioneel moet zijn met de ernst van bet strafbare
feit dat de aanleiding vormde voor de oplegging daarvan. Deze gedacbte is
uitgewerkt in bet voorstel tot een aanscberping van de toepassingsvoorwaarden
van de TBR en voorts in het voorstel om te komen tot een selectieve maximering
van de TBR. In dit kader moeten ook de wens om de recbtspositie van TBR-
gestelden te verbeteren en bet voorstel om de verplicbte cumulatie van de gevan-
genisstraf en de TBR bij een veroordeling af te scbaffen, worden bezien.
Anderzijds wordt tegemoet gekomen aan de door dualisten geuite bezwaren tegen
een naar elkaar toegroeien van gevangenisstraf en TBR. Zo wordt geopteerd voor
een relatieve en niet voor een absolutie maximering van de TBR. De TBR wordt
weliswaar gemaximeerd op 4 jaar, maar voor mensen die zijn veroordeeld
wegens een 'geweldsdelict' wordt daarop een uitzondering gemaakt. Hiermee
wordt enerzijds tegemoetgekomen aan bet bezwaar dat een maximering van de
TBR vanuit bet oogpunt van maatscbappelijke beveiliging onacceptabel is en
anderzijds aan de kritiek dat een maximering van de TBR de verpleging zal be-
moeilijken. Volgens deze critici zou de prikkel om aan de bebandeling mee te
werken, essentieel voor elke tberapie, komen te vervallen wanneer de TBR-
gestelde weet dat bij na verloop van tijd in vrijbeid wordt gesteld. Het gevaar

93 H.d.S.G. 1980-1981,11932,5-7, p. 6.
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bestaat dan dat hij zijn tijd 'uit gaat zitten'. Voorts wordt de verbetering van de
intramurele reehtspositie van de TBR-gestelde op een laag pitje gezet om tege-
moet te komen aan de opvatting dat door een juridisering van het behandelingskli-
maat de randvoorwaarden voor een succesvolle therapie zouden worden uitge-
hold. Tenslotte wordt de verplichte cumulatie van gevangenisstraf en TBR bij een
veroordeling losgelaten, maar niet uitdrukkelijk uitgesloten. Deze tussenoplossing
kan worden gezien als een handreiking naar de volksvertegenwoordigers die van
mening zijn dat indien de reehter tot een veroordeling komt straf geindiceerd is,
ook indien de reehter van mening is dat de veroordeelde dringend verpleging
behoeft. Hieronder zal worden ingegaan op enkele hete hangijzers in de discussie
over het wetsontwerp.

10.4.3 De combinatie van gevangenisstraj en terbeschikkingstelling

Volgens de uit 1928 daterende wettelijke regeling (zie art. 37, derde lid en art.
37a Sr) zal de terbeschikkingsstelling moeten samengaan met strafoplegging,
indien het bewezenverklaarde stratbare feit aan een geestelijk gestoorde verdachte
kan worden toegerekend. In het op deze plaats te bespreken wetsvoorstel wordt
deze verplichte koppeling losgelaten. Teneinde deze wijziging op zijn waarde te
kunnen schatten moet worden stilgestaan bij de beweegredenen van de wetgever
van 1928 voor de invoering van deze verplichte koppeling. Deze stap is destijds
bijzonder goed toegelicht omdat het kamerlid Kleerekoper een amendement had
ingediend dat beoogde de oplegging van een terbeschikkingstelling aan vermin-
derd toerekenbare delinquenten mogelijk te maken zonder dat daaraan de opleg-
ging van straf noodzakelijkerwijs was verbonden. De geeombineerde oplegging
werd in dit voorstel jacultatief in handen van de reehter gelegd. Dit amendement
werd door een kamermeerderheid verworpen met een beroep op het principiele
onderscheid tussen straf en maatregel. Straf is een bedoelde leedtoevoeging ter
vergelding van een zedelijke schuld. De TBR is een beveiligingsmaatregel
bedoeld voor die gevallen waarin met straf de maatschappelijke veiligheid onvol-
doende kan worden gegarandeerd. De TBR heeft dus een aanvullend (accessoir)
karakter. Het volstaan met een TBR in gevallen waarin het strafbare feit de dader
kan worden toegerekend zou afbreuk doen aan het aanvullende karakter van de
maatregel en zou, zo vreesde men, kunnen leiden tot een ongewenste
'psychiatrisering' van het strafreeht. De toenmalige minister Heemskerk sprak
zijn vrees uit dat psychiaters elkaar zouden gaan overbieden in het vinden van
psychosen zodat er geen gewone misdadigers zouden overblijven. Op die manier
zou de 'modeme richting in het strafreeht' via de achterdeur worden binnenge-
haald. Dat schrikbeeld moest, zo yond een kamermeerderheid, koste wat het kost
vermeden worden.
Ongeveer veertig jaar later liggen de kaarten anders. De commissie-Van der
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Horst heeft voorgesteld, aan de rechter de bevoegdheid toe te kennen bij toepas-
sing van de maatregel van terbeschikkingstelling af te zien van het opleggen van
straf, ook al acht hij de verdachte wei toerekeningsvatbaar. In de regeringsnota
en het wetsvoorstel is dit voorstel overgenomen. In de memorie van toelichting
wordt daarbij tevens een beroep gedaan op het (interim- )rapport van de commis-
sie vermogenssancties. Ik citeer:

'Dit voorstel ligt mede in de lijn van een aanbeveling (... ) van de commissie vermogensstraffen.
Laatstgenoemde commissie is van oordeel dat de (thans nog aileen in kinder- en kantongerechtszaken
bestaande) mogelijkheid van schuldigverklaring zonder toepassing van straf behoort te worden
uitgebreid tot aile strafzaken, dus in het bijzonder ook tot die waarvan de rechtbank in eerste aanleg
kennis neemt,.94

Bij een schuldigverklaring is de rechter bevoegd tot strafoplegging, maar hij IS

daartoe niet verplicht. Met dit standpunt neemt minister van Agt, de verantwoor-
delijke bewindsman voor het wetsvoorstel, afstand van de hierboven weergegeven
visie van de kamermeerderheid uit 1928. Bovendien moet de verplichte cumulatie
worden afgewezen omdat, zo valt in de memorie van toelichting te lezen, de straf
'op onaanvaardbare wijze afbreuk doet aan het medisch karakter van die maatre-
gel (terbeschikkingstelling van de regering, schr.) en aan een goede therapeuti-
sche behandeling'. 95

Hiermee komt een volgende vraag aan de orde. Indien strafoplegging schadelijk
is voor een 'goede therapeutische behandeling' moet het de rechter dan niet
verboden worden naast een terbeschikkingstelling van de regering tevens een straf
op te leggen. Deze vraag klemt te meer daar de rechterlijke macht geneigd is om,
indien het belang van de maatschappelijke veiligheid in het geding is, naast een
eventuele terbeschikkingstelling een (meestai langdurige) gevangenisstraf op te
leggen. De verantwoordelijke bewindsman wit blijkens de memorie van toelich-
ting bij het wetsvoorstel de cumulatie van gevangenisstraf en TBR niet uitsluiten
omdat 'de straf een functie heeft die de maatregel ontbeert'. Anders dan de TBR
markeert de straf de persoonlijke verantwoordelijkheid van de dader. Dit argu-
ment wordt vervolgens weer ontkracht doordat wordt gewezen op de flexibiliteit
in de executiefase. Ben veroordeelde tot vrijheidsstraf die wegens een gebrekkige
ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens daarvoor in aanmer-
king komt, zal krachtens ontwerp-art. 13 Sr kunnen worden geplaatst in een
justitiele inrichting voor TBR-gestelden. Men kan zich mijns inziens afvragen wat
er in dat geval van het 'verantwoordelijkstellen' van de veroordeelde terecht
komt.
De door mij onderscheiden visies op de relatie tussen gevangenisstraf en TBR
leiden tot verschillende standpunten omtrent de combinatie van TBR en gevan-

90 H.d.S.G. 1971-1972,11932,3, p. 10 .
•, H.d.S.G. 1971-1972,11932,3, p. 10.
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genisstraf. Het gekozen compromis dat neerkomt op bet afscbaffen van de
verplicbte cumulatie maar niet bet uitsluiten daarvan, beeft ertoe geleid dat in de
TBS-nota van 30 september 1991 de combinatie van straf en maatregel nog steeds
als knelpunt wordt genoemd. Ik. citeer:

'Een eerste knelpunt betreft de combinatie van een TBS met een lange gevangenisstraf. Beide sancties
dienen (mede) een beveiligingsdoel. De koppeling van de TBS san een lange gevangenisstraf door de
rechter steunt vooral op de overweging dat deze combinatie voor de beveiliging van de samenleving

door hem als een doeltreffender instrument wordt gezien dan de TBS,.96

Dit leidt in de praktijk tot een emstige recbtsongelijkheid. Niet zelden zal het van
toevallige factoren athangen of de veroordeelde naast een gevangenisstraf ook
nog een terbeschikkingstelling krijgt opgelegd. De veroordeelde die dit overkomt
terwijl bijvoorbeeld zijn mededaders alleen worden gestraft, zal dit als zeer
onreehtvaardig ervaren. Vervolgens wordt er in de nota op gewezen dat deze
combinatie leidt tot moeilijk te aanvaarden consequenties voor wat betreft de
behandeling van de betrokkene. Op grond van art. 13 Sr kunnen tot gevangenis-
straf veroordeelden die lijden aan een gebrekkige ontwikkeling of een ziekelijke
stoornis van hun geestvermogens weliswaar naar een TBS-kliniek worden overge-
plaatst maar daarvan komt in de praktijk weinig terecht, zo wordt in de nota
gesteld. Daarbij blijven ook de oude bezwaren tegen de cumulatie van straf en
maatregel bestaan. De betrokkene heeft nog altijd het gevoel dubbel te zijn
'gepakt'. Hetgeen geen bijdrage levert aan diens bereidheid tot het verlenen van
medewerking aan zijn 'behandeling'. Terwijl ook het probleem van de dispropor-
tionaliteit van een dergelijke dubbele sanctionering blijft bestaan.

10.4.4 De wettelijke voorwaarden voor het opleggen van de maatregel van
terbeschikkingstelling

Volgens het destijds geldende artikel 37, derde lid, van het Wetboek van Straf-
reeht kon de reebter, wanneer hij oordeelde dat het bewezen verklaarde strafbare
feit niet aan de strafreebtelijk meerderjarige verdachte kon worden toegerekend
wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing van zijn geestvermogens,
diens terbeschikkingstelling bevelen indien aan twee aanvullende voorwaarden is
voldaan. In de eerste plaats moet het bewezen verklaarde strafbare feit een
misdrijf zijn of een van de overtredingen omschreven in de artikelen 426, tweede
lid, 432, 433 en 453, derde en vierde lid, Sr (Het gaat bij deze overtredingen om
verschillende vormen van openbare dronkenschap bij herhaling gepleegd, landlo-
perij, bedelarij en souteneurscbap). In de tweede plaats moet het belang van de
openbare orde bet opleggen van de terbeschikkingstelling bepaaldelijk vorderen .

.. H.d.S.G. 1991-1992,22329, I, p. 9.
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Dit laatste vereiste was in de uit 1928 daterende regeling niet nader gepreeiseerd.
Ik zal hieronder stilstaan bij de discussie omtrent de aanscherping van de wettelij-
ke voorwaarden voor de toepassing van de terbeschikkingstelling.

Eerste voorwaarde: de strafbare feiten waarvoor de terbeschikkingstelling van de
regering is toegelaten.
In de regeringsnota was reeds een voorstel aangekondigd tot het uitsluiten van de
mogelijkheid van terbeschikkingstelling voor stratbare feiten die door de kanton-
reehter worden bereeht. De minister en de staats-secretaris van justitie stellen
voor 'de toepassingsmogelijkheid van de terbeschikkingstelling van de regering
(nog verder) te beperken tot misdrijven waarop naar de wettelijke omschrijving
een gevangenisstraf van een jaar of meer is gesteld. Zij motiveren deze stap als
voIgt:

'de toepassing van zulk een ver strekkende maatregel als de terbeschikkingstelling (behoort) aan een
objeetief en zo nauwkeurig mogelijk omschreven criterium te worden gebonden. Daarmede wordt ook
het uitzonderlijke karakter van de terbeschikkingstelling onderstreept, en tot uitdrukking gebracht dat
terbeschikkingstelling een maatregel is die sleehts bij werkelijk ernstige misdrijven in aanmerking

behoort te komen,.97

Minister van justitie Van Agt zelf is voorstander van een nog verdergaande
inperking van het toepassingsbereik van de TBR. Hij stelt te hebben overwogen
om de mogelijkheid tot het opleggen van een terbeschikkingstelling van de rege-
ring te beperken tot die misdrijven waarvoor voorlopige heehtenis is toegelaten.
De zwaarte van de maatregel zou een dergelijke beperking zijns inziens meer dan
rechtvaardigen, De Centrale Raad heeft de minister een dergelijke wijziging
dringend ontraden. Daartoe werd de volgende argumentatie aangevoerd:

'dat bij bepaalde stratbare feiten die symptomatisch kunnen zijn voor een bij de dader bestaande
emstige gestoordheid, en recidive van emstiger aard doen vrezen, zoals mishandeling en vernieling,
zou terbeschikkingstelling voor het vervolg onmogelijk worden. De reehter zou daardoor, in gevallen
waarin hij een emstige gestoordheid constateert, niet de maatregel kunnen nemen die hem met het oog
op diens toestand het meest aangewezen voortkomt. Hij zou zich dan wellicht genoopt zien tot het
opleggen van gevangenisstraf, die nu eehter juist voor dergelijke gevallen - ook al verruimt het
wetsontwerp de mogelijkheid om de straf in een inrichting voor ter beschikking gestelden te execute-

ren - in de regel toch minder geschikt moet worden geacht,.98

Naar aanleiding van het advies van de Centrale Raad hebben de bewindslieden op
justitie zich opnieuw beraden over het voor en tegen van een wetswijziging die
ter beschikkingstelling uitsluit in gevallen waarin voor het misdrijf geen voorlopi-
ge heehtenis is toegelaten. Ret resultaat van dat beraad is een compromis waarbij
tegemoet wordt gekomen aan de bezwaren die de Raad naar voren heeft gebracht,

.., H.d.S.O. 1971-1972, Bijlage, 11932,3, p. 8.
'8 H.d.S.O. 1971-1972,11932,3, p. 9.
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maar waarbij toch duidelijk wordt gedifferentieerd naar gelang het delict naar
aanleiding waarvan de terbeschikkingstelling van de regering wordt opgelegd, een
misdrijf betreft waarvoor al dan niet vooriopige hechtenis mogelijk is. De rege-
ling bestaat hierin, dat bij misdrijven waarop een gevangenisstraf van een jaar of
meer is bedreigd maar waarvoor geen voorlopige hechtenis is toegelaten, terbe-
schikkingstelling van de regering niet gepaard zal gaan met een bevel tot verple-
ging van overheidswege, tenzij de reehter daartoe later alsnog last geeft.
Tijdens de openbare beraadslaging diende mevrouw Haas-Berger (p.v.d.A.) een
amendement in met de strekking nog strengere voorwaarden te verbinden aan de
oplegging van de TBR. Naar haar mening rechtvaardigen de in art. 67, eerste lid
onder b tim d Sv genoemde delicten, waarvoor veriopige heehtenis is toegelaten,
niet de oplegging van een TBR. De regering heeft dit amendement overgenomen
met dit verschil dat TBR wel toegelaten wordt terzake van de in art. 67, eerste
lid, onder c genoemde overtreding van art. 432 sub 3 (zie: art. 37a Sr).

Tweede voorwaarde: het belang van de openbare orde.
De uit 1928 daterende regeling stelt als tweede voorwaarde voor het opleggen
van een terbeschikkingstelling van de regering dat die maatregel 'bepaaldelijk
door het belang van de openbare orde wordt gevorderd. Minister Van Agt merkt
hierover op:

'De uitdrukking in het belang van de openbare orde, die op tal van plaatsen in ooze wetgeving wordt
gebezigd, heeft het bezwaar dat zij niet is toegesneden op situaties waarin de maatregel van terbe-
schikkingstelling in aanmerking behoort te komen. Er zijn vele delicten die de orde kunnen verstoren,
zonder dat de geestelijk gestoorde verdachte geacht kan worden een emstig gevaar voor zijn omge-
ving te vormen. AIleen bij ",evaar voor anderen, of voor de aigemene veiligbeid van personen of

goederen, dient die maatregei overwogen te worden'. 99

De minister stelt daarom voor de voorwaarde dat de terbeschikkingstelling van de
regering in het belang van de open bare orde noodzakelijk moet zijn, te vervangen
door de voorwaarde dat 'de veiligheid van anderen dan wei de algemene veilig-
heid van personen of goederen, blijkens de ernst van het begane feit of de
veelvuldigheid van voorafgegane veroordelingen wegens misdrijf' het opleggen
van die maatregel eist. In deze nieuwe voorwaarde is vol gens de minister tot
uitdrukking gebracht dat: 'bij de beoordeling van de vraag of de verdachte een
gevaar oplevert voor zijn omgeving, de ernst van het door hem gepleegde mis-
drijf, dan wei de lengte van een eventueel strafblad, voor rover dit op veroorde-
lingen wegens misdrijfbetrekking heeft, bepalend dient te zijn'.'?'
Hiermee wordt de verwantschap tussen de TBR en de gevangenisstraf benadrukt.
Bij de oplegging van de TBR moet evenals bij de straftoemeting rekening worden

99 H.d.S.G. 1971-1972,11932,3, p. 9.
100 H.d.S.G. 1971-1972, 11932,3, p. 9.
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gebouden met de ernst van bet strafbare feit en bet criminele veri eden van de
verdachte. In de kamer stuitte dit standpunt op het verzet van kamerleden die een
dualistiscbe visie op de verhouding tussen gevangenisstraf en terbeschikkingstel-
ling aanhangen. Zij wijzen er in het voorlopig verslag op dat het gevaarscriterium
niet dient te worden beschouwd in het licbt van bet verleden maar primair
gebaseerd moet zijn op de inschatting van toekomstige recidive-risico's. Zij
acbten de formule 'blijkens de ernst van bet begane feit of de veelvuldigheid van
voorafgegane veroordelingen wegens misdrijf' onverenigbaar met het 'preventieve
karakter van de TBS'. In de memorie van antwoord wordt aan de bezwaren van
deze afgevaardigden tegemoet gekomen. De gewraakte zinssnede wordt gescbrapt
maar daarbij wordt opgemerkt dat de recbter bij de beoordeling van bet recidive-
gevaar rekening moet houden met 'de ernst van het gepleegde feit en de vooraf-
gegane recidive'. De gevaarlijkheid van de betrokkene moet zicb volgens de
bewindsman reeds gemanifesteerd hebben en niet aileen als latente mogelijkheid
aanwezig zijn. Hiermee was de strijd over het gevaarscriterium van art. 37a,
tweede lid nog niet beeindigd. Van monistische zijde werd namelijk betoogd dat
een gevaar voor 'goederen' nooit een zware sanctie als de terbeschikkingstelling
kon rechtvaardigen. Het kamerlid Brouwer (CPN) diende een amendement in'?'
dat er toe strekte de toepassing van de terbeschikkingstelling te beperken tot
delicten welke een ernstig bezwaar opleveren voor de veiligheid van personen.
Dit amendement werd echter verworpen na een pleidooi van minister Korthals-
Altes die stelde dat het criterium van bet gevaar voor goederen niet kon worden
gemist omdat bet niet doenlijk is het gevaar voor goederen te scbeiden van dat
voor personen. Volgens de bewindsman lopen beide 'gevaarzettingssituaties in
elkaar over'. Daarbij werd onder andere gewezen op gemeengevaarlijke delicten
als brandstichting en ernstige vermogensdelicten (afpersing, diefstal onder ver-
zwarende omstandigbeden).

10.4.5 Maximering van de terbeschikkingstelling van de regering

Hierboven hebben we gezien dat verschillende auteurs gedurende de jaren zestig
bebben gepleit voor een maximering van de terbeschikkingstelling van de rege-
ring. Ben gedeelte van die auteurs is van mening dat er een relatie zou dienen te
bestaan tussen de maximum duur van de op het feit gestelde gevangenisstraf en
die van de terbeschikkingstelling van de regering. In bet oorspronkelijk ontwerp
is ecbter afgezien van een maximering van de TBR. De verantwoordelijke
bewindslieden beroepen zich daarbij op 'het karakter van de maatregel'. 102 Dit
argument wordt in de memorie van toelicbting als volgt uitgewerkt: 'Zij (de be-

101 H.d.S.O. 1983-1984,11932,24.
101 H.d.S.O. 1971-1972,11932,3, p. 12.
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windslieden, schr.) zien de terbeschikkingstelling primair als een medische
maatregel, waarbij noch een gefixeerd minimum nocb een, van de aard van bet
begane misdrijf afhangend, maximum past' .103 Een relatie met de duur van de
op bet feit gestelde gevangenisstraf moet volgens de bewindslieden ook daarom
worden afgewezen omdat 'bij de oplegging niet aileen (zal) worden gelet op de
feiten waarvoor de verdacbte in de aanhangige strafzaak wordt vervolgd, maar
ook op, blijkens eventuele voorafgegane veroordelingen, eerder door hem begane
misdrijven' .104

Het tweede argument lijkt mij niet terzake. De gevangenisstraf is ook gemaxi-
meerd terwijl niemand ontkent dat de reehter bij de straftoemeting mede bet
(criminele) verleden van de verdacbte dient te betrekken. Het argument dat het
medische karakter van de TBR zich niet verdraagt met een maximering van deze
sanctie wordt in de memorie van toelichting belangrijk gerelativeerd door de
daarop volgende stelling dat:

'steeds het maatschappelijke belang dat met (een voortzetting van de) behandeling wordt gediend,
zorgvuldig (zal) moeten worden afgewogen tegen het belang dat de terbeschikking gestelde heeft bij
het behoud of het herkrijgen van zijn vrijheid'.

De bewindslieden achten de stelling dat bet belang dat veroordeelde heeft bij zijn
invrijheidsstelling per se zou moeten prevaleren indien de duur van de terbeschik-
kingstelling bet strafmaximum van bet delict naar aanleiding waarvan de TBR is
opgelegd is verstreken, te ongenuanceerd.!" Zij zijn evenwel van mening dat
gezocht moet worden naar een constructie waarbij bet belang dat de TBR-gestelde
heeft bij zijn invrijbeidsstelling beter tot zijn reeht komt zonder dat dit ten koste
gaat van bet 'bebandelingskarakter' van de TBR.
Hiertoe werd de 'werkgroep maximering terbeschikkingstelling van de regering',
onder voorzitterscbap van S. van der Kwast, ingesteld. Deze werkgroep was
samengesteld uit de direeteuren van de forensiscb psycbiatriscbe instituten en
vertegenwoordigers van de Vereniging van Reelasseringsinstellingen. Op 28 mei

103 H.d.S.O. 1971-1972,11932,3, p. 12.
104 H.d.S.O. 1971-1972,11932,3, p. 12.
lOS 'Oat dit laatste belang (van de TBR-gestelde bij het behoud of herkrijgen van zijn vrijheid, schr.)

per se van doorslaggevend gewicht zou moeten zijn op het tijdstip waarop de duur van de (extra-
of intramurele) behandeling gelijk is geworden aan die van de gevangenisstraf welke maximaal
opgelegd had kunnen worden in de strafzaak waarin de reehter toepassing van de maatregel heeft
bevolen, achten de ondergetekenden eehter een te weinig genuanceerde stelling". (... ) Die
tijdsduur (van de TBR, schr.) gaat vooral zwaar wegen wanneer de therapeutische behandeling
weinig of geen resultaat oplevert, waardoor de verlenging van de terbeschikking telkens opnieuw
moet worden gevorderd. In zulke min of meer uitzichtloze gevaJlen lijkt voortzetting van de
terbeschikking aileen dan gerechtvaardigd, indien de ter beschikkinggestelde voor zijn omgeving
ernstig gevaar oplevert, bijvoorbeeld doordat de verwachting bestaat dat hij (opnieuw) tot
geweldplegingjegenspersonenzal vervallen'. H.d.S.G. 1971-1972,11932,3, p. 12.
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1979 presenteerden zij hun bevindingen.!" Een unaniem advies bleek niet mo-
gelijk te zijn. De AVR betoonde zich voorstander van maximering van de terbe-
schikkingstelling van de regering terwijl de directeuren juist voorstander waren
van het behoud van de onbepaalde duur. Hieronder zet ik hun argumenten op een
rij.

Argumenten ten gunste van maximering zijn:
1. Door de onbepaalde duur van de huidige terbeschikkingstelling van de rege-

ring is de patient blootgesteld aan een langdurige onzekerheid. Hij heeft
behoefte aan en er recht op te weten wanneer hij in vrijheid zal worden
gesteld.

2. Velen ervaren het als een onrechtvaardigheid dat de feitelijke duur van de
terbeschikkingstelling van de regering aanzienlijk langer kan zijn dan de duur
van een vrijheidsstraf voor hetzelfde stratbare feit.

3. Gezien de geringe trefzekerheid van de psychiatrische prognose van
criminaliteit loopt de betrokkene bij ieder advies tot het opleggen respec-
tievelijk het al dan niet verlengen van de terbeschikkingstelling van de rege-
ring het gevaar dat er over zijn toekomst te somber wordt geoordeeld; aan dit
gevaar moet een grens worden gesteld.?"

Argumenten die worden aangevoerd om de onbepaalde duur te handhaven zijn:
1. Het preventieve karakter van de maatregel verdraagt geen maximering. Maxi-

mering zou betekenen dat een aantal patienten in de samenleving zou terugke-
ren die, ook na een vooraf bepaalde periode van behandeling, een onaan-
vaardbaar groot risico opleveren.

2. Het therapeutisch karakter van de maatregel verdraagt geen maximering.
Maximering zou betekenen dat in een aantal gevallen de behandeling voortij-
dig moet worden gestaakt.

3. De onbepaalde duur zou de patient aanzetten ernst te maken met zijn therapie.
Een gemaximeerde terbeschikkingstelling van de regering zou ertoe leiden dat
een aantal patienten hun tijd zou gaan 'uitzitten zonder gebruik te maken van
het hulpaanbod'.

4. Maximering van de terbeschikkingstelling van de regering zou twee moeilijk
te beheersen neveneffecten kunnen hebben:
a. Maximering zou de rechterlijke macht ertoe kunnen brengen bij zeer ern-

stige delicten zeer lange gevangenisstraffen op te leggen, ook als een ter-

106 Rapport van de werkgroep maximering terbeschikkingstelling van de regering. Opgenomen als
bijlage bij de memorie van antwoord, H.d.S.G. 1980-1981,11932,5-7, p. 47.

107 Oit argument is door de voorzitter van de werkgroep Van der Kwast uitgewerkt in Delikt en
Oelinkwent 1978, p. 307 e.v.
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beschikkingstelling van de regering op redenen van therapeutische aard
meer aangewezen zou zijn.

b. Het is niet ondenkbaar dat de neiging zou kunnen ontstaan om van het
wettelijk maximum de feitelijke 'verpleegduur' te maken en daarmee de
betekenis van de tussentijdse verlengingen te devalueren.

In het oorspronkelijke wetsontwerp kon een terbeschikkingstelling van de rege-
ring met bevel tot verpleging worden verlengd zolang de noodzaak tot verdere
behandeling bestaat. In dit systeem is er geen verband tussen de ernst van het feit
en de duur van de terbeschikkingstelling. Zo'n verband hebben de destijds
verantwoordelijke bewindspersonen niet willen leggen omdat daarmee afbreuk
zou worden gedaan aan het primair medische karakter van de maatregel. In de
memorie van antwoord wordt afstand genomen van deze visie. Ik citeer: 'Het
medische (psychiatrische) karakter van de tenuitvoerlegging van terbeschikking-
stelling, die toch een ver gaande inperking van de vrijheid van de betrokkene
inhoudt, gerechtvaardigd moet zijn als strafrechtelijke maatregel ter handhaving
van de rechtsorde, en dus in een redelijke verhouding moet blijven staan tot het
gepleegde delict'. 108 Het standpunt dat de duur van de terbeschikkingstelling
van de regering proportioneel moet zijn met de ernst van het feit dat de aanlei-
ding vormde voor het opleggen van de maatregel vloeit klaarblijkelijk voort uit de
in de memorie van antwoord gehuldigde idee dat de rechtvaardiging van de maat-
regel uiteindelijk dezelfde is als die van de straf. Indien straf en maatregel
immers dezelfde rechtsgrond hebben dan bestaat er niet langer een reden om de
werking van algemeen erkende strafrechtsbeginselen te beperken tot de straf.
Vandaar ook dat anders dan tien jaar eerder in de memorie van toelichting niet
langer wordt gesproken over het medische karakter van de terbeschikkingstelling
van de regering maar over het medische karakter van de tenuitvoerlegging van de
terbeschikkingstelling van de regering. Het onderscheid tussen straf en maatregel
is daarmee versmald tot verschillen in de wijze waarop deze sancties worden
tenuitvoergelegd.
In het gewijzigd ontwerp wordt de proportionaliteit tussen strafbaar feit en
terbeschikkingstelling van de regering onder andere gewaarborgd door de invoe-
ring van een selectieve maximumduur van de terbeschikkingstelling van de
regering. De terbeschikkingstelling van de regering wordt steeds voor ren of twee
jaar opgelegd en kan na afloop van die periode worden verlengd met wederom
een periode van een dan wei twee jaar. De TBR-gestelde herkrijgt zijn vrijheid
als de totale duur van zijn verpleging 6 jaar bedraagt. Op dit maximum is een uit-
zondering gemaakt voor zover de terbeschikkingstelling van de regering is opge-
legd wegens een geweldsmisdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor
een of meer personen. In zuIke gevallen is verlenging van de terbeschikkingstel-

t08 H.d.S.O. 1980-1981,11932,5-7, p. 5.
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ling van de regering na verloop van zes jaar mogelijk indien de veiligheid van
anderen of de algemene veiligheid van personen dat eist. Dit systeem beeft
volgens de memorie van antwoord bet voordeel dat 'enerzijds een einde (wordt
gemaakt) san bet verschijnsel, dat iemand ter zake van een minder emstig delict
san een langdurige terbeschikkingstelling wordt onderworpen, en anderzijds de
nodige ruimte (wordt gelaten) voor verdere gedwongen verpleging van diegenen
die ter zake van een ernstig geweldsmisdrijf ter beschikking zijn gesteId, nog
steeds geesteIijk gestoord zijn en gevaar voor andere personen veroorzaken' .109

De selectieve maximering van de TBR illustreert bet voortdurende gescbipper
tussen een monistiscbe en een dualistische visie op bet sanctiestelsel. Vanuit
monistiscb perspectief zou de TBR altijd gemaximeerd moeten zijn en vanuit
dualistiscb gezicbtspunt nooit. Een compromis als het onderhavige 'bij gewelds-
delicten geen maximering en bij andere delicten wel' is dan niet verwonderlijk.
Het probleem is ecbter dat een dergelijk compromis in de praktijk moeilijk
hanteerbaar blijkt. Een aantal kamerleden bebben dit blijkens bet eindverslag
voorzien. Zij vragen zicb af boe het begrip 'geweldsmisdrijven' moet worden
gedefinieerd. De minister liet in zijn nota naar aanleiding van bet eindverslag
weten dat bij bij geweldsmisdrijven heeft gedacht san stratbare feiten omschreven
in de titels V, VII, VII, XIX, xvm, XIX en XX. Ecbter niet aIle in deze titels
omschreven delicten hoeven volgens de bewindsman, noodzakelijk met geweld
gepaard te gaan. In de praktijk leidt een dergelijke vage atbakening tot proble-
men. Een voorbeeld daarvan werd mij door een rechter san de hand gedaan. Wat
was het geval. De recbtbank moest beslissen over de voortzetting van de verple-
ging van een man die was veroordeeid wegens ontucht met minderjarige jongens.
De inricbting was van mening dat de bebandeling van betrokkene nog niet was
voltooid zodat er een aanmerkelijk recidive risico bestond. De recbtbank deelde
deze mening maar boewel betrokkene was veroordeeld wegens een delict uit titel
XIV (zedenmisdrijven) was nooit gebleken van enige geweldsuitoefening. Daarop
werd het strafdossier nog eens grondig doorgenomen waarbij een verklaring van
een minderjarig sIacbtoffer werd aangetroffen waaruit bleek dat betrokkene bem
in het kader van een sexspelletje eens in zijn geslachtsdeel had gebeten. Hieruit
leidde bet rechterlijk college af dat san het geweldscriterium was voldaan, zodat
er geen beletselen san een verlenging van de TBR in de weg stonden. Mijns
inziens illustreert deze gang van zaken dat de kamerleden (m.n. Lankhorst (PPR)
en Korthals (VVD» die destijds betoogden dat het geweldscriterium te vaag is
om daarop een maximering van de TBR te baseren bet gelijk san hun kant
hadden.
In bet eindverslag werd ook de selectieve maximumduur van zes jaar bekriti-
seerd. In de nota naar aanleiding van het eindverslag stelt de regering te willen
vastbouden san de duur van zes jaar. In de eerste plaats omdat het therapeutiscb

109 H.d.S.G. 1980-1981,11932,5-7, p. 11.
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karakter van de terbeschikkingstelling met dwangverpleging geen kortere termijn
zou verdragen. Waarbij moet worden bedacbt dat de terbeschikkingstelling met
dwangverpleging merle bet proefverlof omvat waarvoor enige tijd bescbikbaar
dient te zijn.
In de tweede plaats zou een kortere maximumduur in de praktijk door de reebter
worden geeompenseerd door een langere gevangenisstraf naast de terbeschik-
kingstelling.
Ben kamermeerderheid legde zicb niet bij deze argumentatie neer. Zij scbaarden
zich achter bet amendement van mevrouw Haas-Berger (PvdA) dat er toe strekte
de maximumduur van zes jaar tot vier jaar terug te brengen,

10.4.6 Executievolgorde

In par. 10.4.3. beb ik reeds aandacht besteed aan het gegeven dat in wetsontwerp
11932 weliswaar de verplichte cumulatie van gevangenisstraf en TBR bij een
veroordeling is geschrapt maar dat deze combinatie anderzijds niet is uitgesloten.
Hiermee werd tegemoet gekomen aan de opvattingen van diegenen die straf en
maatregel als wezenlijk verschillende entiteiten wensen te zien. Doordat combina-
tievonnissen niet werden uitgesloten bleef ook bet probleem van de exeeutievolg-
orde bestaan. Indien eerst de gevangenisstraf wordt tenuitvoergelegd betekent dat
de facto uitstel van de door de rechter noodzakelijk geachte behandeling. Hierte-
gen is vanuit de wetenscbap reeds in de jaren zestig geageerd. Diverse rechtsge-
leerden betoogden dat zulks uit een normatief oogpunt onjuist is. Zij stelden dat
indien de rechter oordeelt dat de veroordeelde dringend een psychiatische behan-
deling behoeft uitstel daarvan immoreel is. Daamaast werd betoogd dat een uitstel
van bebandeling afbreuk doet aan de resocialiseringskansen van de TBR-gestelde
omdat zijn psychiatrische problemen door een verblijf in de gevangenis eerder toe
dan af zullen nemen. Het is op bet eerste gezicht merkwaardig dat de exeeutie-
volgorde in bet kader van de parlementaire bebandeling van wetsontwerp 11932
nauwelijks is geproblematiseerd. In de wetgevingsstukken wordt er impliciet
vanuit gegaan dat de bestaande executievolgorde (eerst gevangenisstraf en dan
TBR) gehandhaafd blijft. De daaruit voortkomende problemen worden onder-
vangen met bet ontwerp-art. 13 Sr. Op basis van dat artikel kan 'een veroor-
deelde tot gevangenisstraf die wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke
stoomis van zijn geestvermogens daarvoor in aanmerking komt, (.) worden
geplaatst in een justitiele inricbting voor de verpleging van ter beschikking
gestelden'. In dat geval zijn de art. 37c, 37d en 37e betreffende de terbeschik-
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laatste oplossing met zich mee brengen dat de rechterlijke macht met voorbij gaan
aan de TBR massaal zou kiezen voor de oplegging van gevangeni. 'straffen in
zaken waarbij de maatschappelijke beveiliging in het geding is, zodat de l..medische
behandeling van psychisch gestoorde delinquenten in het nauw zou komen. Toen
mevrouw Haas-Berger het bezwaar van Van Veen overnam en vroeg ~ een
aanscherping van de voorwaarden van art. 13 Sr had minister Korthals Altesgeen

andere keus dan het voorgestelde art. 13 te verdedigen. Zijn argumentatie is\ op
zijn zachtst gezegd curieus. De overplaatsingsmogelijkheid van art. 13 Sr is ziJ)ns
inziens ingegeven door 'overwegingen van strikt humanitaire aard '. Dat beteke ..vt

o.a. dat bij toepassing van art. 13 Sr 'het belang van de behandeling die doc r
betrokken zelf moet worden gewenst centraal behoort te staan";!" Dit is niet de
eerste keer dat het 'medische karakter' van de TBR wordt ingeroepen om op dog-
matische uitgangspunten gebaseerde artefacten in de wetgeving te verklaren en te
verdedigen. Het is echter de eerste keer dat een uitermate ingrijpende sanctie
athankelijk wordt gesteld van de vraag of veroordeelde deze sanctie wenst te
ondergaan. De minister za1 het zo ook weI niet hebben bedoeld. Zijn antwoord
geeft aan dat bij het medische karakter van de TBR twee variabelen in het geding
zijn: namelijk verpleging strekkende tot medische verzorging en behandeling met
het doel om de persoonlijkheidsstruktuur van de betrokkene zo te veranderen dat
het recidive-gevaar wordt verkleind. In het eerste geval staat het belang van de
verpleegde voorop en in het tweede geval dat van de maatschappij. Van veel
inIevingsvermogen in de penitentiaire praktijk getuigt het antwoord van de
minister in ieder geval niet. Dat neemt niet weg dat de kamer de zaak verder
heeft laten rusten zodat art. 13 in ongewijzigde vorm tot wetgeving is verheven.

10.4.7 Rechtspositie TBR-gestelden

Aan de rechtspositie van de TBR-gestelde kunnen diverse dimensies worden
onderscheiden. In het voetspoor van Kelk's dissertatie is het tegenwoordig
gebruikelijk om een onderscheid te maken tussen de externe en de interne rechts-
positie van gedetineerden. In deze paragraaf heb ik vooral de interne rechtspositie
van TBR-gestelden op het oog.
Er bestaat tegenwoordig een redelijke mate van overeenstemming over het
uitgangspunt voor de vormgeving van de interne rechtspositie van de terbeschik-
kinggestelde. De terbeschikkinggestelde moet niet meer dan noodzakelijk in de
uitoefening van zijn grondrechten worden beknot. Over de vraag wat in dit
verband als 'noodzakelijk' moet worden aangemerkt, lopen de opvattingen echter
uiteen. De behandeling, de verpleging en de beveiliging stellen ro hun eigen
voorwaarden aan de gang van zaken binnen de inrichting. In de recente TBS-nota

III H.d.S.G. 1984-1985, HandelingenTweedeKamer, p. 229 en 230.
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kings telling van overeenkomstige toepassing. Door de aldus bereikte verrui-
ming"? van de overplaatsingsmogelijkheden van tot gevangenisstraf veroor-
deelden r.acht men de problemen die voortkomen uit de verplichte executievolgor-
de te wermijden zonder dat het daaraan ten grondslag liggende dogmatische
uitg~spunt van het primaat van de straf ter discussie gesteld hoefde te worden.
Het ~s begrijpelijk dat de verantwoordelijke bewindslieden voor een dergelijke
dt~sie weinig voelden omdat daarmee de tegenstelling tussen monisten en
dl, isten gemakkelijk op de spits had kunnen worden gedreven.
lfoch is deze pragmatische oplossing niet zonder kritiek gebleven. Met name
, .W. van Veen toont zich een tegenstander van de gekozen regeling. Van Veen:

'Gezien het karakter van de t.b.s. heeft de wetgever in het laatste herziene ontwerp de t.b.s, aileen
toegelaten bij de misdrijven in art. 67 lid 1 Sv genoemd. Dan gaat het niet aan, dat veroordeelden,
voor welk feit ook (l), via de achterdeur van art. 13 Sr toch in de inricbtingen voor t.b.s. kunnen
worden binnengeloodst. Men kan niet de voordeur vemauwen en tegelijkertijd de acbterdeur wijd
open zetten' . III

Met deze kritiek zet Van Veen de bijl in de wortels van het compromis tussen
dualisten en monisten. De minister kan de voorwaarden voor overplaatsing niet
aanscherpen omdat daarmee het probleem van de executievolgorde weer in volle
hevigheid naar voren komt. Hiermee zou bovendien munitie worden verstrekt aan
diegenen die sowieso twijfelen aan het nut van het voortbestaan van de TBR naast
de gevangenisstraf. Ben omkering van de executievolgorde is evenmin mogelijk
omdat zulks voor overtuigde dualisten onverteerbaar is, om nog maar niet te
spreken over de bezwaren die in deze kring zouden rijzen tegen een afschaffing
van de mogelijkheid tot cumulatie van straf en maatregel. Bovendien zou die

110 Art. 13 heeft een lange voorgescbiedenis. Reeds in bet oorspronkelijk ontwerp was een bepaling
van gelijke strekking opgenomen in art. 12a Sr. De toelicbting op dat artikel blonk uit door
eenvoud. De bepaling wilde de overplaatsing van gestoorde gevangenen ook naar particuliere
asyls mogelijk maken. Dit artikel kwam (deels) in de plaats van bet stelsel van art. 120 Gev.maat-
regel. Art. 13 beginselenwet wees aileen rijksasyls aan voor de opname van gestoorde gevange-
nen. De plaatsing in en overplaatsing naar rijksasyls van tot gevangenisstraf veroordeelden was
geregeld in de artt, 120 tim 123 Gevangenismaatregel. Het in art. 120 geformuleerde criterium
was de ongeschiktheid van een gevangene voor een verder verblijf in de gevangenis. Na verloop
van tijd kon de veroordeelde weer worden teruggeplaatst in een gevangenis. Tegen plaatsing en
overplaatsing stond de betrokkene beroep open op de Centrale Raad van Advies voor bet Gevan-
geniswezen. Art. 12a Sr. verruimt de overplaatsingsmogelijkheden op tweeerlei gebied. In de
eerste plaats wordt ook een overplaatsing naar een particuliere instelling mogelijk. In de tweede
plaats wordt het criterium voor overplaatsing verruimd. In plaats van het criterium of veroordeel-
de voor een verder verblijf in de gevangenis ongeschikt is kwam bet criterium of veroordeelde
voor een overplaatsing naar een asyl in aanmerking komt. In bet voorgestelde art. 13 Sr. wordt
heratelsel van art. 12a 0.0. overgenomen. Met dat verschil dat in art. 13 ook beroep wordt
opengesteld tegen de beslissing tot beeindiging van de plaatsing in de TBR-inricbting. Bovendien
is de beroepsinstantie met langer de Centrale Raad van Advies maar de penitentiaire kamer van
bet Gerechtsbofte Amhem.

HI Th. W. van Veen, Het t.b.r.-ontwerp 1982, DD 13 (1983), p. 368 tim 378, p. 376.
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wordt zelfs met zoveel woorden gesteld dat deze dimensies in een concurrentie
positie met elkaar staan. Daarbij moet worden opgemerkt dat de bescherming van
de rechtspositie van de TBS-gestelde tegenwoordig wordt aangemerkt als een
autonoom belang. Het is dus niet langer zo dat de rechtspositie van de terbeschik-
kinggestelde wordt beschouwd als een restbelang dat pas aan de orde komt indien
de eisen die de behandeling en de beveiliging aan de inrichtingssituatie stellen
zijn gerealiseerd. Het is echter nog maar de vraag of deze visie in de praktijk iets
oplevert. Ik citeer uit de TBS-nota:

"Tussen de drie dimensies beveiliging, behandeling en beschenning van de rechtspositie behoort een
evenwichtige verhouding te bestaan. De spanning tussen deze dimensies dient op alle niveau's, de
oplegging, de verlenging en de tenuitvoerlegging beheersbaar te blijven. De vormgeving van de
maatregel van TBS zal daarom steeds in het teken van deze concurrentiebeheersing moeten staan. Dit
brengt mede dat deze vormgeving op gezette tijden dient te worden geijkt. Dit ijkpunt moet zowel in
de theorievonning als in de praktijk van de TBS worden ontwikkeld. In nauw overleg met het veld
moet periodiek vanuit een analyse van de gerezen problernen en een herorientatie van de eerder
gekozen uitgangspunten worden onderzocht of tussen de dimensies van de TBS geen scheefgroei heeft
plaatsgevonden, welke knelpunten daartoe eventueel moeten worden opgelost en op welke wijze het
nieuwe evenwicht in de toekornst kan worden gewaarborgd' .113

Hoewel de bescherming van de rechtspositie van de terbeschikkinggestelde dus
als een autonoom belang wordt erkend, moet worden geconstateerd dat het
voortdurend 'zoeken' naar een evenwichtige verhouding tussen de dimensies
beveiliging, behandeling en bescherming van de rechtspositie er tot op heden toe
heeft geleid dat er nog steeds geen adequate rechtspositieregeling voor terbeschik-
kinggestelden bestaat. De terbeschikkinggestelde moet het wat dat betreft nog
steeds hebben van de summiere en voorlopige regeling van zijn rechtspositie
zoals die is vastgesteld in de a.m.v.b. 'houdende een tijdelijke regeling van de
rechtspositie van personen die in een jusitiele inrichting voor verpleging van
terbeschikkinggestelden worden verpleegd'. De afgelopen twintig jaar bleken er
voortdurend redenen te bestaan om de invoering van een adequate rechtspositie
regeling uit te stellen. Zolang het wetsontwerp inzake de herziening van de TBR
nog was gekoppeld aan de wet-BOPZ ging men er vanuit dat aansluiting zou
kunnen worden gezocht bij de algemene regeling van de rechtspositie voor
personen die in psychiatrische inrichtingen verblijven. Als gevolg van de ontkop-
peling van het wetsontwerp inzake de herziening van de TBR en de wet-BOPZ
werd een herbezinning op de interne rechtspositie van de TBR-gestelde noodzake-
lijk. Daartoe werd de 'commissie rechtspositie ter beschikking gestelden' inge-
steld. Dit naar haar voorzitter ook wei de commissie-Haars genoemde gezel-
schap, bracht in 1985 een interim-rapport en in 1987 een eindrapport uit. Dat
laatste werkstuk is in feite een kant en klaar wetsontwerp inclusief een bijbe-
horende memorie van toelichting. Dit concept-wetsontwerp kon echter niet tot

'" H.d.S.G. 1991-1992,22329,1-2, p. 4.
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wetgeving leiden omdat er in kringen van psychiaters bezwaren bestonden -en
bestaan- tegen een juridisering van de behandeling. Deze critici beriepen zich op
het feit dat de populatie van de TBS-inrichtingen nogal van karakter is veranderd,
en dat daar in het stelsel van de commissie-Haars geen rekening mee is gehou-
den. In de jongste TBS-nota kan dit argument ook worden teruggevonden: 'Mede
aIs gevolg van het aanscherpen van de voorwaarden voor oplegging is de samen-
stelling van de populatie wezenlijk veranderd. De maatregel van TBS wordt,
anders dan in het verleden, momenteel nagenoeg aIleen opgelegd naar aanleiding
van emstige geweldsdelicten' . In de a1s bijlage aan de TBS-nota toegevoegde
'referentienota' worden dienaangaande nog enkele aanvullende opmerkingen ge-
maakt: 'In de tweede plaats kan een duidelijke verandering in de psycho-sociaIe
en psychiatrische problematiek worden vastgesteld. Zo is het aantal psychotici
sterk toegenomen. Ook heeft een aanzienlijk deel van de TBS-gestelden versla-
vingsproblemen, terwijl eveneens een niet onbelangrijk en naar verwachting
toenemend deel tot een etnische minderheid behoort'. Daaraan wordt de conclusie
gekoppeld dat: 'De aard van de problematiek van de TBS-gestelden en het -
ondanks eerdere inspanningen- voortduren ervan, duidelijk (maken) dat het om
bijzonder moeilijk te behandelen stoornissen gaat, waarbij snelle successen niet
mogen worden verwacht'. 114 De problemen zoals die zich voortdoen in het
kader van de tenuitvoerlegging van de TBS hebben consequenties voor de vast-
stelling van de interne rechtspositie. Ik citeer uit de TBS-nota:

'De versterking van de interne en de externe reehtspositie beschouw ik als een positieve ontwikkeling,
ook al kan ze tot minder ruimte voor de behandeling leiden. WeI moet er voor worden gewaakt dat
deze ontwikkelingen te ver doorschieten en het behandelingsklimaat in een TBS-inrichting te zeer
juridiseert door het te belasten met veelvuldige en langdurige beklagprocedures. Het behandelingskli-
maat stelt zekere eisen aan een reehtspositieregeling zowel voor wat betreft de beklagwaardigheid van
verschillende materiele reehten als voor wat betreft het karakter van de beklagprocedure. Het accent
zal vooral moeten liggen op de bemiddeling tussen inrichting en verpleegde. Anders zou het speeifie-
ke karakter van de maatregel verloren kunnen gaan. Ik ben van mening, dat het belang van het
specifieke karakter van de maatregel onverkort geldig is en dat dit karakzer behouden moet blijven'
(cursiefvan schr.).115

Geconstateerd moet worden dat dit uitgangspunt nogal verschilt met dat van het
interim-rapport van de commissie-Haars. Deze commissie plaatste de onderlinge
verhouding van de rechtspositie, de beveiliging en de behandeling in het licht van
de grondrechten zoals de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (art. 10
GW.), de onaantastbaarheid van het eigen lichaam (art. 11 GW.) en het beginsel
van minimaIe restricties bij een vrijheidsbeneming (art. 15, vierde lid GW.)1I6.

114 H.d.S.O. 1991-1992,22329,1-2, p. 57.
11.1 H.d.S.G. 1991-1992,22329,1-2, p. 8.
116 Art. 14, vierde lid Grondwet luidt: 'Hij aan wie rechtmatig zijn vrijheid is ontnornen, kan worden

beperkt in de uitoefening van grondrechten voor zover deze zich niet met de vrijheidsontnerning
verdraagt' .
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Het juridische uitgangspunt voor een te ontwerpen interne rechtspositieregeling
diende volgens de commissie te zijn, dat beperkingen van de vrijheden waarop
een TBR-gestelde als burger aanspraak: maakt, slechts lrunnen worden gefundeerd
op het karakter van de terbeschikkingstelling. Dit karakter van de TBR is volgens
de commissie drieerlei, In de eerste plaats staat de TBR in het teken van de
beveiliging van de maatschappij. Hierdoor zijn 'op voorhand' inbreuken gerecht-
vaardigd op grondrechten als de fysieke vrijheid, het vrije brief- en telefoonver-
keer en het recht op vereniging en vergadering. Deze inbreuken mogen niet
verder gaan dan voor het doel 'vrijheidsbeneming' noodzakelijk is. In de tweede
plaats stelt de veiligheid en de orde binnen de inrichting beperkingen aan een
aantal grondrechten. Daarbij valt te denken aan het recht op eerbiediging van de
persoonIijke levenssfeer en de onaantastbaarheid van het eigen lichaam. Ook bier
geldt dat inbreuken op de grondrechten van de verpleegde voor de orde binnen de
inrichting strikt noodzakelijk dienen te 00. In de derde plaats kenmerkt de TBR
zich door een behandeling gericht op de terugkeer van de betrokkene in de
maatschappij, waarbij het risico dat bij zich opnieuw schuldig zal maken aan
stratbare feiten zo klein mogelijk dient te zijn. Van dwangbehandeling met
gebruik van fysieke en medicinale middelen dan weI psychotherapie etc. kan
volgens de commissie geen sprake zijn. Zij baseert zich daarbij op het oordeel
van de hoge raad dat het enkele feit dat iemand terbeschikking is gesteld niet een
inbreuk op het in art. 11 GW. verankerde recht op de onaantastbaarheid van het
eigen lichaam rechtvaardigt.
Op basis van deze uitgangspunten heeft de commissie-Haars een rechtspositiere-
geling ontworpen die in de woorden van Kelk een 'enorme' versterking inhoudt
van de rechtspositie van verpleegden in TBS-inrichtingen.1l7 Indien de voorstel-
len van de commissie-Haars zouden zijn ingevoerd dan was het verschil in
rechtspositie tussen gevangenen en terbeschikkinggestelden grotendeels verdwe-
nen. Inmiddels lijkt de Nota-TBS niet langer het 'rechtsburgerschap' van de
terbeschikkinggestelde voorop te stellen. Het medisch-model waarin de terbe-
schikkinggestelde eerder als een te behandelen object dan als een rechtssubject
wordt beschouwd, lijkt terrein te hebben gewonnen. In dat kader moet het
herhaalde beroep in de TBS-nota op het 'specifieke karakter van de maatregel'
worden begrepen.

10.4.8 TBS-Nota en Cie-Fokkens

Bij Besluit van 28 januari 1992 is de 'Commissie TBS en Sanctietoepassing
Geestelijk Gestoorde Delinquenten' in het Ieven geroepen. In het instellingsbe-

111 C. Kelt, Kort begrip van het detentierecht, Nijmegen 1988 (tweede druk), p. 311.
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sluit!" zijn de vragen waaromtrent de commissie advies moet uitbrengen aldus
geformuleerd:

Art. 2:
De commissie de volgende vragen voor advies voor te leggen:
a. Behoeft de wettelijke regeling inzake de sanctietoepassing ten aanzien van geestelijk gestoorde

delinquenten, in het bijzonder met het oog op:
1. de gevallen waarin thans een vrijheidsstraf in combinatie met een terbeschikkingstelling met

verpleging wordt opgelegd, en
2. de gevallen waarin thans een plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis in combinatie met een

terbeschikkingstelling met verpleging wordt gelast,
wijziging en zo ja op welke wijze;

b. Is er aanleiding de wettelijke regeling inzake de verlenging van de terbeschikkingstelling met
verpleging te wijzigen. in het bijzonder in die zin dat de rechter de bevoegdheid krijgt om de
terbeschikkingstelling met verpleging onder bijzondere voorwaarden en/of op termijn te beeindi-
gen;

c. Dient de wettelijke regeling inzake de terbeschikkingstelling zonder verpleging te worden
gewijzigd en zo ja op welke wijze;

d. Welke consequenties hebben de onder a tot en met c genoemde voorstellen voor het bij de
sanctietoepassing en de sanctietenuitvoerlegging ten aanzien van ter beschikking gestelden en
andere geestelijk gestoorde delinquenten gevoerde beleid?

De aanbevelingen van de commissie zullen in de eerste plaats betrekking moeten
hebben op de zogenaamde combinatievonnissen. De combinatie van gevangenis-
straf en TBR is ook na de invoering van de wet van 1 september 1986 problema-
tisch gebleven. In de nota-TBS wordt daarvan de volgende omschrijving gegeven:

'Een eerste knelpuntbetreft de combinatie van een TBS met een lange gevangenisstraf. Beide sancties
dienen (mede) een beveiligingsdoel. De koppeling van de TBS aan een lange gevangenisstraf door de
reehter steunt vooral op de overweging dat deze combinatie voor de beveiliging van de samenleving
door hem als een doeltreffender instrument wordt gezien dan de TBS. Beide sancties hebben daarnaast
ook eigen, moeilijk te verenigen, doelen en middelen. Deze vonnissen !runnen daardoor bij de tenuit-
voerlegging tot problemen aanleiding geven. Immers zowel een volgtijdige als een gelijktijdige tenuit-
voerlegging is volgens de wet mogelijk. Het huidige beleid is erop gericht de combinatievonnissen
volgtijdig ten uitvoer te leggen tenzij betrokkene wegens zijn gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke
stoornis ongeschikt wordt geacht voor verder verblijf in een penitentiaire inrichting. Op grond van
artikel 13 Wetboek van Strafreeht (Sr), bezien in samenhang met artikel 120 van de Gevangenismaat-
regel (GM), wordt betrokkene dan in een TBS-inrichting opgenomen. Dit beleid sluit aan bij de
discussie die bij de totstandkoming van de wijziging van de wettelijke regeling van de TBS over de
handhaving van de combinatie is gevoerd. Het belang van een zo spoedig mogelijke behandeling van
betrokkene, dat vanwege de oplegging van de TBS verondersteld mag worden aanwezig te zijn, aileen
is onvoldoende om tot een gelijktijdige tenuitvoerlegging te besluiten'. De reehter gaat er blijkens de
door hem gegeven motiveringen van de opgelegde sancties soms vanuit dat beide sancties gelijktijdig
ten uitvoer worden gelegd opdat aldus de noodzakelijk geachte bebandeling een aanvang kan nemen.
Deze verwachtingen kunnen evenwel in verband met het gevoerde executiebeleid niet altijd worden
gehonoreerd. Anderzijs doet zich in geval van een gelijktijdige tenuitvoerlegging een conflict voor
tussen de duur van de opgelegde gevangenisstraf en het ontbreken van de noodzaak van voortduring
van de (intramurele) behandeling. In dit verband doet zich ook de vraag voor of het, bezien vanuit
een gelijke behandeling van de veroordeelden tot een gecombineerde sanctie, juist is dat aileen bij een
(verdere) tenuitvoerlegging van de gevangenisstrafin een TBS-inrichting de termijn van de TBS loopt.

118 Staatscourant, vrijdag 14 februari 1992, p. 6.
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Ik zal door de reeds genoemde commissie (Cie-Fokkens, schr.) doen onderzoeken of wetswijziging
nodig is. De hiervoor geschetste problemen a1smede de verbetering van de kwaliteit van de beveili-
ging tijdens de tenuitvoerlegging van de TBS nopen tot herbezinning' .119

Hoewel ik de laatste ben om te ontkennen dat de combinatie van een TBS met
een lange gevangenisstraf problemen oproept, ben ik van mening dat de boven-
staande opsomming van de knelpunten die de cumulatie in de praktijk oplevert
verre van overtuigend is. Niet in de laatste plaats omdat daarin blijk wordt
gegeven van enkele misverstanden met betrekking tot bet geldende reebt.
In de eerste plaats wordt gesteld dat rowel volgtijdige als gelijktijdige exeeutie
van gevangenisstraf en TBS mogelijk is. Dit is niet het geval. Ret uitgangspunt is
-en was- dat eerst de gevangenisstraf wordt tenuitvoergelegd en daarna de TBS.
Wei is bet mogelijk een gevangene ex. art. 13 Sr over te plaatsen naar een TBS-
inricbting. Anders dan in de TBS-nota wordt gesteld is het criterium voor de
overplaatsing niet dat 'betrokkene wegens zijn gebrekkige ontwikkeling of
ziekelijke stoornis ongeschikt wordt geacbt voor verder verblijf in een penitentiai-
re inrichting' (dat is het oude criterium) maar of betrokkene voor overplaatsing in
aanmerking komt (zie art. 13, eerste lid Sr). Dat is van belang omdat in de nota
wordt gesteld dat in beginsel eerst de gevangenisstraf wordt geexecuteerd tenzij
betrokkene ongeschikt is om in de gevangenis te verblijven. Daaraan wordt
toegevoegd dat dit beleid aansluit bij de in het kader van de herziening van de
TBS gevoerde discussie over combinatievonnissen. Ook dit is onjuist. Tijdens die
discussie is juist gepleit voor een verruiming van de overplaatsingsmogelijkheden
teneinde de praktiscbe en principele problemen die dergelijke combinatievonnis-
sen met zich meebrengen te ondervangen. Vandaar dat gekozen is voor een
positief criterium (,indien betrokkene daarvoor in aanmerking komt') in plaats
van het oude negatieve criterium ('tenzij betrokkene ongeschikt is voor een
verder verblijf in de gevangenis'). De reebter kan er dus -anders dan in de nota
wordt gesteld- weI degelijk vanuit gaan dat 'de noodzakelijk geachte behandeling
onmiddellijk een aanvang neemt'. Deze verwachting van de reebter is immers
gebaseerd op de wet (zie art. 13). De opmerking in de nota dat de verwachtingen
van de reebter (inzake de onmiddellijke behandeling van een TBS-gestelde) in
verband met het gevoerde exeeutiebeleid niet altijd Irunnen worden gehonoreerd,
plaatst dat exeeutiebeleid in een bedenkelijk daglicht.
Tot rover de kritiek. Volkomen tereeht wordt in de nota de vraag gesteld, 'of
het, bezien vanuit een gelijke bebandeling van de veroordeelden tot een geeombi-
neerde sanctie, juist is dat alleen bij een (verdere) tenuitvoerlegging van de
gevangenisstraf in een TBS-inrichting de termijn van de TBS loopt'. Op grond
van art. 38f, tweede lid Sr begint de termijn van een terbeschikkingstelling te
lopen op het moment dat de betrokkene ex. art. 13 Sr wordt overgeplaatst naar

119 H.d.S.O. 1991-1992,22329,1-2, p. 9.
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een TBS-inrichting. Omdat tijdens de duur van de overplaatsing ook de gevange-
nisstraf doorloopt worden beide sancties, zoals de nota het uitdrukt, ' gelijktijdig ,
uitgezeten. Mijns inziens is er sprake van een grove rechtsongelijkheid ten
aanzien van hen die pas na afloop van hun gevangenisstraf in een TBS-inrichting
worden geplaatst.
Tegen deze achtergrond is de in de TBS-nota vervatte constatering dat 'combina-
tievonnissen' problemen oproepen ongetwijfeld correct. Deze problemen zijn
tijdens de hiervoor beschreven behandeling van wetsvoorstel 11932 in extenso
aan de orde gekomen (de veroordeelde heeft het gevoel dubbel te zijn gepakt, de
statuswisseling van gevangene naar patient wordt ongunstig verwerkt, de rechts-
ongelijkheid t.o. v. mededaders die slechts worden gestraft en het stigma dat aan
een terbeschikkingstelling kleeft etc.). Het valt daarom toe te juichen dat een
staatscommissie zich nogmaals over deze problemen zal buigen. De installatierede
van voorzitter Fokkens rechtvaardigt het vermoeden dat ook deze staatscommissie
naar aile waarschijnlijkheid niet tot een adequate oplossing van het probleem van
de cumulatie van gevangenisstraf en TBR zal komen. In par. 10.5. zal ik betogen
dat een principieel-monistisch stelsel de enige uitweg uit de problemen biedt. De
kans dat de commissie-Fokkens tot een dergelijke aanbeveling komt is echter
klein. Fokkens lijkt in zijn installatierede een duaIistisch standpunt te huldigen.
Hij roept het 'gewraakte' zwarte-ruiter-arrest van de hoge raad in herinnering,
citeert met instemming uit Pompe's noot onder dit arrest, en staat uitvoerig stil
bij de 'onrechtvaardigheid' van rechterlijke uitspraken waarbij het beginsel van
proportionele schuldvergelding met de voeten wordt getreden. In dat licht is zijn
conclusie 'Ik weet dan ook niet of onze commissie tot een dergelijk principieel
advies, het op legislatief niveau verbieden van de combinatie, zal komen', niet
verbazingwekkend.

10.5 De TBS dient te worden afgeschaft

Op basis van de bovenstaande analyse van rechtsspraak, wetenschap en wetgeving
moet worden geconcludeerd dat het aanbeveling verdi end de TBS en de plaatsing
in een psychiatrisch ziekenhuis af te schaffen. In plaats daarvan zou een monis-
tisch stelsel moeten komen, waarin de huidige TBS-klinieken de functie van
behandelgevangenis vervullen. Ik zal dat monistische altematief kort schetsen
waarna ik uitgebreid in ga op de voordelen van dit stelsel ten opzichte van het
huidige.
Daaraan voorafgaand zal ik ingaan op de bevindingen van Van Veen, die in een
recent commentaar op de TBS-notal20 eveneens het opgaan van de TBS in de
gevangenisstraf bepleit.

Ill) Th. W. van Veen, De TBS onder het vergrootglas, DD 22 (1992), atl. 6, p. 543 tim 558.
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10.5.1 De visie van Van Veen

Volgens Th. W. van Veen leidt de combinatie van TBS en vrijheidsstraf in de
exeeutiefase tot een onoplosbaar dilemma. Van Veen: 'Berst de straf tenuitvoer-
leggen en dan pas de veroordeelde de verpleging geven die hij behoeft is "inhu-
maan". Berst de TBS tenuitvoerleggen en als de veroordeelde zodanig is genezen
dat hij niet meer gevaarlijk is de gevangenisstraf uitvoeren grenst aan het absur-
de' .121 Volgens Van Veen wordt dit dilemma veroorzaakt doordat bij de TBS
de nadruk is verschoven van 'verpleging' naar 'behandeling'. Toen de TBR werd
ingevoerd ging het om verpleging in aansluiting op of in plaats van een vrijheids-
straf waarvan de eerste vijf jaar cellulair werden geexecuteerd. De maatregel
maakte het mogelijk de veroordeelde een opsluiting in een cellulaire gevangenis
te besparen. Naar huidig inzicht wordt met de TBS geen verpleging beoogd maar
behandeling. Dat laatste vereist een speeiaal regiem in een gespeeialiseerde
inrichting. Volgens van Veen wordt de oplegging van een combinatie van gevan-
genisstraf en TBS minder aanvaardbaar 'naarmate de nadruk komt te liggen op
het regiem waarin een geestelijk gestoorde veroordeelde behoort te worden
geplaatst' . 122 Dat in de rechtspraktijk dergelijke combinatie-vonnissen geen
uitzondering zijn heeft volgens Van Veen twee oorzaken. In de eerste plaats
brengt de reehter in het aantal jaren gevangenisstaf die hij oplegt zijn oordeel
over de ernst van het feit tot uiting. Dat zou niet blijken uit het oordeel dat TBS
wordt opgelegd. Van Veen wijst er daarbij op dat de TBS geen voor de buiten-
wereld kenbare gradaties kent. In de tweede plaats verschaft de combinatie van
TBS en gevangenisstraf de reehter zekerheid dat de veroordeelde niet onevenre-
dig snel door de minister op vrije voeten kan worden gesteld.
Aan zijn bevindingen koppelt Van Veen de volgende conclusie:

'Binnen het denken over de TBS vanuit de toepassing van de TBS is er naar valt te vrezen, geen
bevredigende oplossing te vinden voor de problemen die zich bij het opleggen van een combinatie van
vrijheidsstraf en TBS voordoen. Oat wordt anders als ook de ontwikkelingen in het denken over de
gevangenisstraf bij het denken over de toekomst van de behandeling van verminderd toerekenings-
vatbare veroordeelden wordt betrokken. Het is denkbaar, gezien die ontwikkelingen, de TBS in de
gevangenisstraf te Laten opgaan. Oat zal nieuwe problemen geven. Maar een aantal van de vragen,
waarmee wij nu bezig zijn, zullen gemakkelijker zijn te beantwoorden of verdwijnen. In de eerste
plaats is er geen volgorde meer van tenuitvoerlegging. In de tweede plaats stelt de reehter altijd de
duur van de straf vast, met in achtneming van het maximum, dat op het feit is gesteld. Er valt niet
meer te verIengen. Er zou weI vallen te verkorten, wanneer de behandeling in de gespeeialiseerde
kliniek, zoals wij die kennen, vrucht draagt. Over zo'n verzoek tot eerdere vrijlating zou de rechter,
die het vonnis heeft gewezen beter kunnen oordelen dan hij dat kan over de vorderingen tot verI eng-
ing. ( ... ) Het predicaat terbeschikkingstelling zou kunnen verdwijnen. Misschien is meer medewerking
te verwachten aan een onderzoek van de geestvermogens wanneer dat nimmer kan leiden tot een in

duur onbepaalde vrijheidsbeneming' .123

121 Van Veen, 1992, p. 556.
122 Van Veen, 1992, p. 556.
123 Van Veen, 1992, p. 557.
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10.5.2 Een monistisch afternatief

Met van Veen ben ik van mening dat de TBS in de gevangenisstraf zou moeten
opgaan. Mij staat het volgende stelsel voor ogen. Verminderd toerekeningsvatba-
re daders (of liever: plegers van strafbare feiten die lijden aan psychiatrische
stoornissen), zouden conform de huidige praktijk moeten worden veroordeeld tot
een (qua duur gefixeerde) gevangenisstraf, echter met dit verschil dat daarnaast
niet langer een TBS kan worden opgelegd. Indien van een strafrechtelijk verwijt
als gevolg van een zeer emstige psychiatrische stoornis geen sprake is, dient de
verdachte te worden ontslagen van aile rechtsvervolging. De verdere opvang van
een dergelijk persoon is een zaak van de geestelijke gezondsheidszorg dan wei
van de handhaving van de openbare orde, en derhaIve een kwestie die in de wet-
bopz zaJ moeten worden geregeld.
De verantwoordelijkheid van de strafrechter bestaat daarin dat hij bij de straftoe-
meting uiteenlopende factoren verdisconteerd. Het verwijt dat de verdachte kan
worden gemaakt is slechts een van die factoren. Daarnaast dient de rechter
rekening te houden met de persoon van de veroordeelde, de ernst van het feit, en
het belang van maatschappelijke beveiliging. Daarbij zou aIs randvoorwaarde
dienen te gelden dat de in concreto opgelegde straf in de ogen van de rechtsge-
noten van de justitiabele niet onevenredig zwaar mag zijn ten opzichte van het
gepleegde delict.
In de tenuitvoerleggingssfeer dient de behoefte aan een psychiatrische behandeling
een belangrijk selectiecriterium te zijn. Indien deze behoefte aanwezig is zaI de
veroordeelde in een behandelingsgevangenis (thans een TBS-kliniek) moeten
worden geplaatst. Zijn rechtspositie dient gelijk te zijn aan die van gedetineerden
die in gewone gevangenissen verblijven. Dat betekent mijns inziens dat behande-
lingsmethoden die een belangrijke inbreuk met zich meebrengen op de lichamelij-
ke integriteit van de betrokkene slechts op basis van een zogenoemd behande-
lingscontract kunnen plaats vinden. Zodra dat mogelijk is voIgt overplaatsing naar
een 'gewone' gevangenis. Daarnaast dient ruimte te bestaan voor de geleidelijke
overgang van vrijheidsbeneming naar vrijheidsbeperking (Ik kom daarop in
hoofdstuk 11 terug).

10.5.3 Bezwaren tegen de handhaving van het huidige stelsel

Mijn stelling dat de TBS dient te worden afgeschaft baseer ik op vier overwe-
gingen. In de eerste plaats ontbeert de TBS een afdoende legitimatie. In de
tweede plaats leidt de bestaande regeling aIs gevolg van het ontbreken van een
duidelijk afgebakende eigen plaats van de TBS naast de gevangenisstraf tot een
grote rechtsongelijkheid. In de derde plaats staat de scheidsmuur tussen de
gevangenisstraf en de TBS in de tenuitvoerleggingssfeer in de weg aan een
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optimale individualisering. Tenslotte bestaat er nog een hele serie restbezwaren
tegen de TBS die ik hieronder zal noemen.

1. De TBS ontbeert een afdoende legitimatie
De TBR is in 1928 ingevoerd om het hoofd te lrunnen bieden aan een accuut
straftoemetingsprobleem. Dit probleem werd veroorzaakt door de introductie van
het begrip 'psychopaat'. Psychopaten waren naar de toenmalige opvattingen
personen die Iijden aan een geestesstoomis die hen enerzijds kwaIificeerde aIs
'verminderd-toerekeningsvatbaar' en anderzijds markeerde aIs gemeengevaarlijk.
Op basis van het proportionele vergeldingsbeginsel (d.w.z. straf naar de mate van
schuld) zouden dergelijke personen vanwege het verminderde verwijt dat hen kan
worden gemaakt in aanmerking komen voor een korte straf terwijl hun gemeen-
gevaarlijke karakter nu juist voor een lange vrijheidsbeneming pleit. De introduc-
tie van de TBR naast de gevangenisstraf bood een uitweg uit dit dilemma. De op
basis van het beginsel van proportionele schuldvergelding toegemeten straf werd
aangevuld met een TBR die louter was gebaseerd op de noodzaak om de maat-
schappij te beveiligen.
Geconstateerd moet worden dat deze theoretische onderbouwing van de eigen
plaats van de terbeschikkingstelling naast de gevangenisstraf geen praktische
betekenis meer heeft sinds de hoge raad uitdrukkelijk en herhaaldelijk heeft
bepaald dat de rechter bij het bepaIen van de duur van de gevangenisstraf reke-
ning mag houden met de noodzaak de maatschappij te beveiligen zelfs indien dat
in concreto Ieidt tot een langere gevangenisstraf dan op basis van de proportio-
nele schuldvergelding gerechtvaardigd zou zijn. Voor aanhangers van de vergel-
dingsleer is dit standpunt onverteerbaar. Zij betogen thans dat de (gevange-
nis)straf de verantwoordelijkheid van de veroordeelde manifest maakt terwiji de
TBS deze functie zou ontberen. Dit criterium kan het naast elkaar handhaven van
de gevangenisstraf en de TBS mijns inziens niet rechtvaardigen. Indien een
verdachte wordt veroordeeld wegens een door hem begaan delict wordt hij per
definitie verantwoordelijk gesteld voor zijn gedrag. Het is onlogisch hem onder
die omstandigheden naast een straf waarmee zijn verantwoordelijkheid tot uit-
drukking wordt gebracht, te confronteren met een maatregel waarmee zijn 'niet-
verantwoordelijk-zijn' wordt geillustreerd. Het is van tweeen ren: of de verdachte
wordt verantwoordelijk gesteld voor zijn gedrag hetgeen in een strafoplegging of
een toepassing van art. 9a Sr tot uitdrukking wordt gebracht, of hij wordt niet
verantwoordelijk gesteld hetgeen dient te leiden tot ontslag van aile rechtsvervol-
ging. Er bestaat nog een tweede bezwaar tegen verantwoordelijkscriterium als
onderbouwing voor het onderscheid tussen gevangenisstraf en TBS. Indien het zo
is dat de terbeschikkinggesteide niet verantwoordelijk wordt gesteld voor zijn
handelen dan rijst de vraag waarop het recht van de overheid om hem van zijn
vrijheid te beroven dan weI is gebaseerd. Die rechtvaardiging kan niet zonder-
meer worden gezocht in de maatschappelijke beveiliging. Deze doelstelling kan
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immers ook met de straf worden nagestreefd en zal bovendien bij combinatievon-
nissen reeds zijn verdisconteerd in de duur van de opgelegde (gevangenis)straf.
Daarom wordt die rechtvaardiging voortdurend gezocht in de noodzaak van een
(psychiatrisch-medische) behandeling. Daarbij wordt dan de indruk gewekt alsof
deze behandeling mede plaats vindt in het belang van de betrokkene. Dit is het
gevolg van een onvoldoende bepaling van de begrippen verpleging (verzorging)
en behandeling. Zieke mensen, of zij nu een delict hebben gepleegd of niet,
hebben recht op verzorging. Dat betekent mijns inziens dat een (geestesjzieke
gevangene vanaf de eerste dag van zijn detentie aanspraak moet kunnen maken op
verpleging. De TBS staat echter niet in de eerste plaats in het teken van verple-
ging maar van een psychiatrisch-therapeutische behandeling die een zodanige
gedragsbeinvloeding of zelfs persoonlijkheidsverandering tot doel heeft dat de
kans op nieuwe delicten wordt verkleind. Deze behandeling is met andere woor-
den een onlosmakelijk onderdeel van de maatschappelijke beveiliging. Indien
wordt onderkend dat de gevangenisstraf mede in dienst staat van de maatschappe-
lijke beveiliging dan gaat het toch niet aan om het instrument daartoe, de psychia-
trisch-therapeutische behandeling, te reserveren voor een uitdrukkelijk van de
gevangenisstraf afgegrensde TBS-maatregel.

n. Rechtsongelijkheid
Allereerst moet worden geconstateerd dat de TBS doorgaans een zwaardere
leedtoevoeging inhoudt dan de gevangenisstraf. In de wetenschappelijke literatuur
is deze stelling afdoende bewezen. Daarbij is gewezen op de volgende eigen-
schappen van de terbeschikkingstelling:
- De relatieve onbepaaldheid van de TBS maakt dat deze sanctie een groter leed
inhoudt dan de vrijheidsstraf. Bij de terbeschikkinggestelde voegt zich bij het aan
elke vorm van vrijheidsbeneming inherente besef van de vrijheidsinperking en de
afhankelijkheid van anderen, nog dat van de onzekerheid over het moment van
zijn vrijlating.
- De TBS duurt bovendien gemiddeld langer dan de gevangenisstraf bij soortgelij-
ke feiten. Dit bezwaar klemt te meer indien gevangenisstraf en TBS worden
gecombineerd. Hierdoor onstaat niet zelden de uit rechtstatelijk oogpunt dubieuze
situatie dat de totale dum van de vrijheidsbeneming de maximale op het delict
gestelde vrijheidsbeneming overschrijdt.
- De infamerende werking van de TBS is intensiever dan die van de gevangenis-
straf.
- De rechtspositie van de TBS-gestelde was -en is nog immer- slechter geregeld
dan die van gevangenen.
- De dwangtherapie is een kenmerk van de terbeschikkingstelling waarvoor de
vrijheidsstraf geen equivalent heeft.
- Ret niet-verantwoordelijkstellen van de terbeschikkingestelde betekent een
degradatie in mensenwaarde hetgeen tot gevoelens van minderwaardigheid
aanleiding geeft.
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- De overgang in statuswisseling van gevangene naar patient na afloop van de
straftijd bij combinatievonnissen wordt door de betrokkene zeer ongunstig ver-
werkt.
Gezien het ingrijpende karakter van de TBS moet de beslissing over de toepas-
sing van deze maatregel met de uiterste zorgvuldigheid gepaard gaan. Zorgvul-
digheid impliceert reehtsgelijkheid. Gelijke gevallen dienen zoveel mogelijk tot
gelijke beslissingen te leiden. Naar mijn overtuiging stell en reehters alles in het
werk om bij hun beslissingen die zorgvuldigheid te betrachten. Er moet worden
vastgesteld dat het de reehterlijke macht wei uiterst moeilijk wordt gemaakt. Niet
in de laatste plaats omdat er geen eenduidig criterium bestaat aan de hand waar-
van de reehter dient te beslissen over het al dan niet toepassen van een TBS. In
de wet worden weliswaar voorwaarden gesteld aan de toepassing van een TBS,
maar deze voorwaarden hebben sleehts betrekking op de vraag in welke gevallen
de reehter TBS mag opleggen. De reehter kan daaraan geen maatstaf ontlenen
voor de beslissing in welke gevallen hij TBS dient op te leggen. Op zichzelf zou
dat geen probleem zijn omdat in de wet nooit wordt aangegeven met welk doel de
reehter voor een bepaalde sanctie dient te kiezen. Melai heeft er in niet mis te
verstane bewoordingen op gewezen dat bet ontbreken van wettelijke strafdoelein-
den een groot goed is.I24 Over de eigen plaats van de maatregel TBS naast de
gevangenisstraf bestaat eehter grote onduidelijkheid. Mijns inziens kan zelfs
worden gesteld dat de TBS in het huidige systeem geen duidelijke eigen functie
vervult naast de gevangenisstraf.
Zolang de TBS diende ter aanvulling van een op scbuldvergelding gebaseerde
straf was er wat dit betreft geen probleem. Indien de reebter van mening was dat
de aan een verminderd-toerekeningsvatbare veroordeelde opgelegde straf onvol-
doende garanties bood voor de maatscbappelijke beveiliging legde hij tevens een
terbeschikkingstelling op. Nu bet vaste praktijk is dat het maatscbappelijke risico
op berhaling van zeer emstige delicten wordt verdisconteerd in de duur van de op
te leggen gevangenisstraf is de beveiligende-TBS overbodig geworden. Bovendien
heeft de exclusieve waarde van de TBS als instrument tot psychiatrisch-therapeu-
tische bebandeling geen principiele betekenis meer nu art. 13 bepaalt dat gevan-
genen die daarvoor in aanmerking komen in een TBS-kliniek worden geplaatst.
Het gebrek aan een duidelijke eigen functie van de TBS leidt ertoe dat sommige
reehters ook indien een psychiatrisch gebrek bij de verdacbte wordt geeonstateerd
geen TBS opleggen naast een gevangenisstraf. Andere reehters doen dat wei, niet
zelden met de achterliggende gedachte dat betrokkene dringend psychiatrische
hulp behoeft. Dit heeft tot gevolg dat in vergelijkbare zaken nu eens wel, dan

l2A A.L. Melai, 1973, p. 315: 'Het is af te raden doeleinden van de straf Ie canoniseren, om de
eenvoudige reden dat die doeleinden met 'bestaan' of ODS door een bovenzinnelijke openbaring
zouden zijn 'gegeven'. Strafdoeleinden worden voor persoonlijke rekening gekozen: noch een
individu noch dwingend betoog hebben hier iets te dicteren'.
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eens niet, naast een gevangenisstraf een TBS wordt opgelegd. Hiermee wordt
afbreuk gedaan aan de rechtsgelijkheid. Dit klemt te meer indien daarbij de
verschillende positie wordt betrokken van verdachten die al dan niet willen
meewerken aan een psychiatrische rapportage. In het vigerende systeem zal een
wei gering daaraan mee te werken niet zelden worden beloond met het achterwege
blijven van een TBS naast een eventuele gevangenisstraf. Dat is mijns inziens
onrechtvaardig ten opzichte van die verdachten die alle medewerking verlenen
aan het onderzoek door een zielkundige.

ill. Het dualisme tussen gevangenisstraf en TBS vormt een obstakel voor een
optimale individualisatie van de sanctie.
In een rechtsstaat zou het zo moeten zijn dat iedereen die dringend behoefte heeft
aan (psychiatrische) verpleging deze ook krijgt. Dat geldt zeker indien de betrok-
kene van staatswege van zijn vrijheid is beroofd. De praktijk is anders. Veel
personen die in een gevangenis verblijven hebben evenzeer verpleging nodig als
personen die in een TBS-kliniek verblijven. Gevangenen moeten deze verzorging
niet zelden ontberen omdat zij of in afwachting van hun plaatsing in een TBS-kli-
niek eerst hun gevangenisstraf uitzitten of slechts tot een gevangenisstraf zijn
veroordeeld. Het executiebeleid, zo hebben we in de nota-TBS kunnen lezen, laat
een overplaatsing naar een TBS-inrichting in die gevallen meestal Diet toe.
Enschede heeft er reeds op gewezen dat het aanbeveling verdient de scheidsmuur
tussen gevangenis en TBS-inrichting te doorbreken. De verplegingsbehoefte van
de individuele gedetineerde zou uitgangspunt moeten zijn voor de differentatie
tussen penitentiaire inrichtingen waar de verpleging voorop staat en inrichtingen
die dienen tot pure fysieke vrijheidsbeneming en niet de min of meer toevallige
omstandigheid (zie ad II) of betrokkene al dan niet terbeschikking is gesteld.

IV. Restbezwaren tegen de TBS
Hierboven heb ik betoogd dat de enige uitweg uit de problemen rondom de relatie
tussen TBS en gevangenisstraf is gelegen in een monistisch stelsel, waarbij
gevangenisstraffen opgelegd aan geestelijk gestoorde delinquenten worden tenuit-
voergelegd in zogenaamde behandelgevangenissen. Op die manier wordt tegemoet
gekomen aan de rechterlijke voorkeur voor een qua duur gefixeerde gevangenis-
straf in zaken waarbij de maatschappelijke beveiliging in het geding is, terwijl
ook zeker wordt gesteld dat de noodzakelijke verpleging onmiddellijk na het
vonnis een aanvang kan nemen. Op deze manier wordt de geestelijk gestoorde
delinquent bovendien in zijn waarde van verantwoordelijke mens gelaten waar-
door gevoelens van minderwaardigheid waaraan TBS-gestelden thans leiden
worden vermeden, ontstaan geen problemen als gevolg van een statuswisseling
van gevangene naar patient en wordt een einde gemaakt aan de onzekerheid die
een vrijheidsbeneming van onbepaalde duur voor de betrokkene met zich mee-
brengt. Ook de uit rechtsstatelijk oogpunt dubieuze praktijk dat de totale vrij-
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beidsbeneming (inclusief de TBS) niet zelden de duur van de maximale op een
delict gestelde gevangenisstraf overschrijdt, wordt in een monistisch stelsel
ondervangen. Hetzelfde geldt voor de onbepaaJde duur van de TBS die op zijn
zachtst gezegd op gespannen voet staat met het legaliteitsbeginsel. Bovendien
heeft de TBS beeft een sterk infamerende werking. Voor bet grote publiek is de
terbeschikkinggestelde niet alleen een misdadiger maar bovendien een gevaarlijke
gek. In bet juridiscb stelsel moet rekening worden gehouden met dergelijke
denkbeelden zelfs al zijn ze onjuist. De kansen op een succesvolle resocialisatie
van de terbeschikkinggestelde worden immers door dergelijke cliche's sterk
verminderd.

455





Hoofdstuk 11

Slotbeschouwing

11.1 lnIeiding

elk en Haffmans hebben terecht opgemerkt dat handhaving van het onderscheid
tussen straf en maatregel alleen zin heeft 'indien de ratio daarvan zich in de
toepasbaarheid en de vormgeving der sancties daadwerkelijk weerspiegelt".' Aan
deze voorwaarde blijkt bepaald niet te zijn voldaan. In de voorgaande hoofdstuk-
ken ben ik uitvoerig ingegaan op de weinig consequente wijze waarop aan dat
onderscheid vorm en inhoud wordt gegeven. Zo zijn de straf en de maatregel
elkaar in het commune strafrecht, waar het de voorwaarden voor stratbaarheid
betreft, dieht genaderd. Deze ontwikkeling wordt veroorzaakt doordat het de
wetgever steeds meer moeite kost het eigen karakter van de maatregel ten opzich-
te van de straf te definieren, Zelfs het onderscheid tussen gevangenisstraf en
TBS, toch in meerdere opzichten het paradepaard van het dualisme, is aan inflatie
onderhevig omdat de beveiligingsdoelstelling van de TBS tegenwoordig goeddeels
door de gevangenisstraf is overgenomen en het stratkarakter van de TBS steeds
meer erkenning vindt. In het jeugdstrafrecht lijkt het onderscheid tussen straf en
maatregel geheel te zijn achterhaald. Wanneer wetsvoorstel 21327 wordt inge-
voerd zal de enig overgebleven vrijheidsbenemende maatregel 'de plaatsing in een
jeugdinrichting' nog slechts bij een veroordeling wegens een misdrijf kunnen
worden opgelegd. Daarbij moet dan ook nog aan twee extra voorwaarden zijn
voldaan. In het economisch strafrecht is het onderscheid tussen straf en maatregel
zelfs geheel betekenisloos sinds bij de wet vermogenssancties de bepaling is
geschrapt volgens welke de maatregelen uit de WED niet alleen bij veroordeling
maar ook bij ontslag van alle rechtsvervolging wegens de aanwezigheid van een
schulduitsluitingsgrond (ontoerekeningsvatbaarheid) kunnen worden toegepast.
Ook ten aanzien van de combinaties waarin straffen en maatregelen kunnen
worden opgelegd, heeft het tweesporenstelsel bijna alle betekenis verloren.

C. Kelk, Ch. Haffmans, De strafrechteiijke maatregelen etJ her tanende tweesporenstelsel,
opgenomen in: Honderd jaar wetboek van strafrecht, Arnhem 1988, pp. 333 tim 347, p. 345.
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Daarbij vormt de cumulatie van gevangenisstraf en TBS weliswaar een uitzonde-
ring, maar de kritiek op het combineren van twee vrijheidsbenemende sancties
terzake van een strafbaar feit is onverminderd groot. Nu in de sfeer van de voor-
waarden voor respectievelijk strafoplegging en maatregeltoepassing de verschillen
tussen beide sanctiecategorieen zijn vervaagd, en het dualisme nauwelijks nog
betekenis heeft voor de combinaties waarin sancties kunnen worden opgelegd,
kenmerkt de maatregel zich in wetssystematisch opzicht nog slechts door haar
onbepaaldheid. Voorzover het vrijheidsbenemende maatregelen betreft is, dan wei
wordt, deze onbepaaldheid aan banden gelegd (vgl. TBS en plaatsing in een
jeugdinrichting) terwijl zij bij vermogensmaatregelen nauwelijks principiele
betekenis heeft. Bij de schadevergoedingsmaatregel kan het ontbreken van een
wettelijk maximum immers worden teruggevoerd tot de aard van de in het geding
zijnde rechtsverplichting (schadevergoeding uit onrechtmatige daad) en heeft als
zodanig niets met het veronderstelde maatregelkarakter van deze sanctie te
maken. Bij de onttrekking aan het verkeer handelt het om de confiscatie van
gevaarlijke voorwerpen zodat een in geld uitgedrukte bovengrens niet goed denk-
baar is.
Hetgeen hierboven is opgemerkt over de betekenisvervaging van het onderscheid
tussen straf en maatregel geldt uitdrukkelijk niet voor wetsvoorstel 21504 inzake
de voordeelsontneming. De aanscherping in wetssystematisch opzicht van het
verschil tussen straf en maatregel wordt in de memorie van toelichting een
zelfstandig belang genoemd. In hoofdstuk 8 ben ik evenwel tot de conclusie
gekomen dat wetsvoorstel 21504 in dit opzicht als een anachronisme moet worden
beschouwd.
Extra argumenten voor opheffing van het onderscheid tussen straf en maatregel
kunnen worden gevonden in de praktische problemen die het tweesporenstelsel
oproept en in de weinig consistente onderbouwing van het dualisme.
In dit hoofdstuk zal ik mijn in hoofdstuk 1 gedane belofte gestand doen om in te
gaan op de status van het onderscheid tussen straf en maatregel. Daarmee hoop ik
aannemelijk te maken dat een eensporenstelsel mogelijk is zonder dat daarmee,
zoals dualisten weI hebben beweerd, de rechtsstaat ten onder zal gaan. Integen-
deel! De opheffing van het tweesporensteisel zal op alle niveau's van de straf-
rechtspleging de duidelijkheid, en daarmee de inzichtelijkheid van de op het spel
staande belangen, vergroten. Op.--leg~f niveau belemmert de dogmatiek
rondom het onderscheid tussen straf en maatregel het zicht op de rechtspolitieke~-
betekenis van voorstellen tot herziening van het sanctiesteisel. Op applicatief
niveau vormt het dualistisch stelsel een voortdurende hinderpaal voor een eendui-
dige en controleerbare sanctietoemeting. Op executief niveau tenslotte vormt het
tweesporenstelsel een nodeloze complicatie bij de verwezenlijking van de resocia-
liseringsdoelstelling.
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11.2 De status van het onderscheid tussen straf en maatregel

In hoofdstuk 1 heb ik de dogmatische criteria weergegeven waarop het onder-
scheid tussen straf en maatregel zou berusten. Naar heersend inzicht zouden deze
dogmatische criteria samenhangen met een te onderscheiden rechtstheoretische
inbedding van het begrip straf enerzijds en het begrip maatregel anderzijds.' De
'maatregel wordt daarbij gezien als een uitvloeisel van het strafbegrip zoals dat in
zijn meest elementaire vorm is ontwikkeld binnen de modeme richting. De straf
wordt beschouwd als een uitvloeisel van de neo-klassieke strafrechtstheorie. Het
naast elkaar bestaan van beide sanctiecategorieen zou het resultaat zijn van een
historisch compromis tussen beide concurrerende stromingen dat tussen 1886 en
1928 zijn beslag heeft gekregen. Deze voorstelling van zaken is mijns inziens met
zozeer onjuist alswel te beperkt.
Een nadere opheldering is gewenst omdat de vigerende visie op de historische
achtergronden van het tweesporenstelsel niet vrij is van retorische smetten. De
geschiedenis van het tweesporenstelsel wordt verteld volgens het klassieke stra-
mien van these (bet klassieke strafbegrip), anti-these (de modeme maatregel) en
synthese (bet tweesporenstelsel), hetgeen een zekere wetenschappelijkheid sugge-
reert. Dit verhaal heeft bovendien de charme van een sprookje. Er waren eens
twee stromingen in de strafrechtswetenschap die elkaar te vuur en te zwaard be-
streden. Tot op een dag werd voorgesteld om de aanhangers van beide stroming-
en hun zin te geven door naast een op schuldvergelding gebaseerde straf een op
de modeme uitgangspunten gebaseerde maatregel te introduceren. Daarmee was
de vrede getekend en men leefde nog lang en gelukkig. Ik chargeer om duidelijk
te maken dat een dergelijke visie niet waardevrij is. Er wordt geappelleerd aan
noties van redelijkheid en billijkheid zoniet van wijshei . Mijns inziens is het niet
te boud om te veronderstellen dat de hardnekkigheid waarmee het onderscheid
tussen straf en maatregel thans nog wordt verdedigd, te maken heeft met het
ingeslepen beeld van de historische wortels van het dualisme.1)it temeer omdat_ ....
een vluchtige kennisname van het actuele sanctiestelsel volstaat om in te zien dat
het verschil in rechtstheoretische inbedding het voortbestaan van beide sane-
tiecategorieen in het huidig tijdsgewricht nooit kan verkla n. De neo-klassieke en
de modeme strafrechtstheorie zijn in de loop van deze- uw sterk verwaterd en
naar elkaar toegegroeid. Zo is gebleken dat het in de praktijk niet ~ijk'is om
een strikt onderschei te maken tussen daad- en daderstrafrecht. De persoon van
de dader kan naar hedendaagse inzichten niet worden geabstraheerd van zijn
gedrag. Hetzelfde geldt voor de tegenstelling tussen het determinisme en het

Dit standpunt is het eerst verkondigd door Pompe in zijn dissertstie. Daarna is het voordurend
door andere auteurs herhaald. Het meest recent door C. Kelk en Ch. Haffinans, 1986 en door
EJ. Hofstee, Straf naar de mate van schuld?, opgenomen in: Naar eer en geweten (Remmelink-
bundel), Arnhem 1987, 195 tim 214. .'

.'
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indeterminisme als uitgangspunt voor een aan het sanctiestelsel ten grondslag te
leggen mensbeeld. De stelligheid waarmee honderd jaar gel eden nog werd
gekozen voor een van beide standpunten heeft plaats gemaakt voor de erkenning
dat elk menselijk handel en enerzijds wordt beinvloed door karaktergesteldheid en
persoonlijke omstandigheden terwijl anderzijds dat gedrag vrijwel nooit aIleen kan
worden verklaard uit exogene en endogene factoren.
De neo-klassieke, noch de modeme strafrechtstheorie wordt thans nog in volle
omvang onderschreven. Slechts enkele elementen uit deze theorieen spelen een
rol in het actuele debat over het sanctiestelel. Ik denk daarbij vooral aan het
beginsel van proportionele schuldvergelding dat in verschillende omschrijvingen
nog steeds primair van toepassing wordt geacht op de straf. Daarbij moet onmid-
dellijk worden aangetekend dat naar hedendaags inzicht ook de maatregel niet
disproportion eel mag zijn ten opzichte van het stratbare feit. Voor het overige is
erkend dat de straf evenals de maatregel een speciaal preventieve strekking heeft.
Onder deze term worden tegenwoordig doelstellingen begrepen uiteenlopend van
beveiliging van de maatschappij tot gedragsbeinvloeding. Bovendien wordt met
beide sanctiecategorieen conflictoplossing nagestreefd. Het gaat daarbij zowel om
het conflict tussen dader en gelaedeerde als in meer abstracte zin tussen veroor-
deelde en maatschappij. In recente wetgevingsstukken tenslotte wordt erkend dat
de legitimatie van beide sanctiecategorieen uiteindelijk identiek is. Zowel de straf
als de maatregel moeten dienstbaar zijn aan de handhaving van de rechtsorde.
Onder deze omstandigheden is het niet verbazingwekkend dat de wetssystemati-
sche verschillen tussen beide sanctiecategorieen de afgelopen decennia grotendeels
zijn verdwenen. Daarmee kom ik bij mijn stelling dat de gangbare visie dat straf
en maatregel zijn terug te voeren op twee te onderscheiden strafrechtstheoretische
concepten te eenvoudig is. Het is ontegenzeggelijk zo dat de tegenstelling tussen
de modeme en de neo-klassieke richting een rol heeft gespeeld bij de uitbouw van
een tweesporenstelsel in de jaren twintig van deze eeuw. Uit de voorafgaande
hoofdstukken blijkt echter dat deze peri ode in de ideeengeschiedenis van het
tweesporenstelsel niet meer dan een momentopname is. Het onderscheid tussen
straf en maatregel dateert van ver voor dit historische compromis terwijl de
dogmatische betekenis van dat onderscheid voordien en nadien sterk aan verande-
ring onderhevig is geweest. Ik zaI deze verschuivingen in de dogmatiek nogmaaIs
de revue laten paseren. Deze herhaling vormt een noodzakelijke aanzet voor mijn
analyse van de functionele betekenis van het tweesporenstelsel in par. 11.4.

11.3 De dogmatiscbe betekenis van bet tweesporenste1sel

De woorden 'straf' en 'maatregel' vormen vanaf het einde van 18de eeuw een
onscheidbaar begrippenpaar in strafwetgeving en rechtsgeleerde literatuur. De
dogmatische betekenis van het onderscheid tussen beide termen is echter niet
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constant. In de politieke filosofie van de late zeventiende en de achttiende eeuw
wordt de verhouding tussen de justitiabele en de soeverein beschreven in termen
van een wederzijdse overeenkomst. De burgers zouden als collectief hebben
ingestemd de soeverein te gehoorzamen in ruil waarvoor deze laatste zich heeft
verplicht tot het hand haven van 'law and order'. Het ultieme middel dat de
soeverein daartoe kan hanteren is de straf. Grond en doel van de straf staan
daarmee vast. De strafmacht van de overheid berust op het sociaal contract en
dus in laatste instantie op de instemming van de justitiabele. Het doel van de straf
is het handbaven van een situatie van 'law and order'. Elke straf die dit doel te-- ~
buiten gaat is in de woorden van Hobbes geen straf maar een vijandige daad ten
opzicbte van de burger. Bij dit contractuele recbtsdenken past een strafrechtsstel-
sel dat is opgebouwd rondom duidelijke delictsomschrijvingen gekoppeld aan
vaste strafposities neergelegd in de wet. Dit verschafte naar toenmaIige inzichten
de beste garanties dat de vorst niet buiten de hem contractueel toegekende
bevoegdheden zou treden. In een dergelijk geformaliseerd systeem zou b!-'vel1dien
rekening kunnen worden gehouden met de eisen die de Rede, opgevat als het
natl!J.lrrecht, aan een billijke strafrechtspleging stelt. Dair oe w rden deze eisen
van de Rede vertaald tot beginselen die aan de basis van de te ontwerpen straf-
wetgeving werden gelegd. Het aldus opgebouwde systeem zou naar de toenmaIige
inzichten niet aileen een adequate garantie vormen voor de rechtsbescherming van
het individu tegen de overheid maar bovendien preventief werken doordat de
burger _zijn edrag ~QU afstemmen op de in de wet neergelegde geboden en
verboden. De mens als homoeconomicus zou het voordeel dat hij zou kunnen
verwerven door een gebod te overtreden afwegen tegen bet nadeel van de straf
die onvermijdelijk op een normovertreding zou volgen. Indien de straffen die de
wet in het vooruizicht stelt maar hoog genoeg zijn, zou elk redelijk mens kiezen
voor wetsgetrouw gedrag. Het is duidelijk dat dit stelsel boge eisen stelt aan de
justitiabele. Mijns inziens is bet kl~sieke strafrecht zoals dat in de 18de eeuw is
uitgewerkt dan ook gecreeerd voor een maatschappelijke bovenlaag. De hervor-
mingsgezi.ode penaIisten uit de 18de eeuw bebben met hun pleidooi voor de
rechtsbescherming van de individu tegen de overheid niet in de eerste plaats
gedacht aan marginale groepen binnen de samenleving. Integendeel! Voor zwer-
vers, bedelaars, souteneurs en werk-onwilligea.in het algemeen, was geen plaats
in de maatscbappij die de verlichte hervonners voor ogen stond. Dat blijkt onder
andere uit de verbanning van 'outlaws' in het Verenigd Koninkrijk en de groot-
scheepse intemering op bet Europese vasteland van nutteloos geachte personen.
Deze vonnen van maatschappelijke eliminatie werden door de hervormingsgezin-
de penalisten van de 18de eeuw ingepast in het strafrechtelijk systeem. Daartoe
maakten zij aannemelijk dat de eliminatie van marginal en niets met straf in
eigenlijke zin van doen had. De waarborgen die voortvloeiden uit het klassieke
strafrecht zouden slechts betrekking hebben op de bestraffing van burgers die
deel hadden in het sociaal-contract waarop de strafmacht van de overheid uitein-
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delijk berust. Marginalen zouden geen participant zijn in bet sociaal contract en
maakten bijgevolg geen aanspraak op de recbtswaarborgen van bet strafrecbtelijk
systeem.
Met een soortgelijke redenering werd tijdens de boogtijdagen van de Franse
revolutie de afrekening met politieke tegenstanders onderscbeiden van de eigenlij-
ke strafrechtspleging. In boofdstuk 3 heb ik aandacht besteed aan de inzicbten
van J.G. Ficbte, die baanbrekend werk beeft verricbt met betrekking tot de
theoretische afbakening van de 'mesure de secflrete publique' enerzijds en de
'peine' anderzijds.

__ ~_ ge..-code pen~ van 1810 wordt ook onderscheid gemaakt tussen straf en
maatregel (renvoi sous la surveillance de la haute police). De betekenis van dit
onderscheid verschilt van de hierboven genoemde vroegere vormen van tweespo-
righeid. In de eerste plaats is de surveillance niet bedoeld ~ alternatief voor de
straf ~ als een aanvulling daarop. De surveillance treedt in werking nadat de
veroordeelde zijn vrijheidsstraf heeft uitgezeten. Ret doel van dit toezicht is te
voorkomen dat de ex-veroordeelde in zijn criminele gewoontes vervalt. In de
tweede plaats wijkt de argumentatie waarmee deze maatregel wordt gelegitimeerd
af van die waarmee vroegere veiligheidsmaatregelen werden gerecbtvaardi it
heeft te maken met het gegeven dat na de eeuwwisseling tussen de 18de en de
19de eeuw de suyelliJce samenleving meer en meer als een ~kendheid
wordt gezien. Daardoor vermindert de behoefte aan theoretische modellen
waarmee de statelijke samenleving wordt verklaard. Dit beeft tot gevolg dat de
leer van het sociale contract na 1800 snel aan betekenis inboet. Zo wordt de sur-- - - --
veillance niet langer gelegitimeerd met bet argument dat betrokkenen buiten bet
sociale contract zouden staan maar eenvoudig met de stelling dat veroordeelden
door hun eerloos gedrag hun aanspraak op een volledige erkenning van hun
grondrechten hebben verspeeld. In ons land werd de surveillance bij het gesel- en
worgbesluit uit de code penal geschrapt. 1ie eerste decennia van de 19de eeuw
kenmerkte het strafrecht in ons land zich door een monistisch sel. Daarin
kwam verandering toen de strafrecbter in de loop van de 19de eeuw de bevoegd-
beid werd verleend tot het nemen van administratieve beschikkingen. Deze
beschikkingen werden aangeduid met de term politiemaatregel om verwarring met
de inmiddels op scbuldvergelding gebaseerde straf te voorkomen. Ret onder-
scheid tussen straf en politiemaatregel I ~~ok van een geheel andere orde dan
vroegere vormen van tweesporigheid. y...-

'----rr:o~in de controverse tussen de moderne en de neo-klassieke richting bracbt bet
begrippenpaar straf-maatregel YiJKomst. Zo bleek in boofdstuk 5 dat vanuit het
neo-klassieke kamp veel feller werd geageerd tegen de door de modernen voorge-
stane onbepaalde vrijbeidsstraf dan tegen een vrijbeidsbenemende veiligheids-
maatregel van onbepaalde duur. Er kunnen drie verklaringen worden aangevoerd
voor deze pacificerende betekenis van bet maatregelbegrip:
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1. Door de onbepaalde vrijheidsbeneming te onderscheiden van de straf werd
duidelijk gemaakt dat deze sanctie niet in een concurrentiepositie stond ten
opzichte van het neo-klassieke strafbegrip. De aanhangers van de neo-klassie-
ke strafrechtstheorie hoefden daarom niet bevreesd te zijn dat de doorvoering
van het binnen de moderne richting ontwikkelde sanctiestelsel ten koste zou
gaan van de eigen inzichten.

2. Bovendien werd met het begrip 'maatregel' aangesloten bij een binnen het
neo-klassieke strafrecht bestaande traditie. Naast de door de klassieke rechts-
beginselen gereguleerde straf was immers reeds sinds het eind van de 18de
eeuw een plaats ingeruimd voor de/maatregel.'

"""0. Tenslotte waren ook de meest overtuigde aanhangers van de neo-klassieke
strafrechtstbeorie niet blind voor de voordelen van een tweesporenstelsel.
Onder de noemer van de strafrecbtelijke maatregel konden maatschappelijk
gewenste, maar in dogmatisch opzicht moeilijk inpasbare, sancties worden
ingevoerd, zonder dat zulks zou hoeven te leiden tot een aanpassing van de
aan de strafrechtspleging ten grondslag liggende uitgangspunten.

Deze laatste functie van het maatregelbegrip werd bevestigd in het debat rondom
de invoering van de TBR. In de jaren twintig bleken de confessionele inzichten
inzake het primaat van de schuldvergelding en de moderne uitgangspunten
verenigbaar in een sanctiestelsel waarbij de maatregel stond voor een vrijheids-
beneming ter aanvulling van een gevangenisstraf, bedoeld voor die gevallen
waarin de gevangenisstraf vanwege de limiterende werking van het beginsel van
proportionele schuldvergelding te kort duurt om de maatschappij afdoende tegen
gevaarlijke personen (psychopaten, beroeps en/of gewoontemisdadigers) te
beschermen.
Tot op het moment van dit historiscbe compromis was de invulling die aan het
begrip 'maatregel' werd gegeven altijd afhankelijk van de opvatting die men
koesterde omtrent de betekenis van de straf. In deze situatie komt vanaf de jaren
twintig verandering. lJoordat de maatrege ordt geidentificeerd ~1i het binnen
de moderne richting ontwikkelde strafbegrip ontst;at net denkbeeld dat bet
onderscheid tussen straf en maatregel berust op een verschil in de aan deze---sancties ten grondslag liggende strafrecl!!stb~rieen. Deze visie op bet tweespo-
renstelsel beb ik aIs essentialistisch bestempeld. In de praktijk bleek het onder-
scheid tussen beide sanctiecategorieen slechts op een uiterst abstract niveau te
definieren. De dogmatische criteria waarop bet onderscheid zou berusten bleken
op het niveau van de wetgeving nauwelijks consequenties te hebben. In bet
ordeningstucht- en bet bezettingstrafrecht bleef het onderscheid wetssystematisch
gezien zonder consequenties. In de WED was het enige verschil tussen de straf
en de maatregel dat sancties die tot die laatste categorie werden gerekend ook bij
ontslag van alle rechtsvervolging wegens ontoerekeningsvatbaarheid konden
worden opgelegd. De marginaIe betekenis van deze uitzondering bleek o.a. uit de
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haast achteloze wijze waarop dit onderscheid in 1983 bij de wet vermogenssanc-
ties werd geschrapt.
In de jaren dertig en veertig werd aan}enomen dat de maatregel een eigen
duidelijk van de straf te onderscheide rechtskarakter zou hebben. Daarbij
speelde het begrip speciale preventie een belangrijke rol. Beveiligingsmaatregelen
als de TBR en de bewaring van beroeps- en gewoonte misdadigers hebben een
duidelijke speciaal-preventieve strekking. Dat is ook het geval met de sancties uit
het ordenings(tucht)recht van de jaren dertig en veertig. Het ordenings(tucht)recht
is immers niet zozeer gericht op de afstraffing van intrinsiek verwerpelijke gedra-
gingen maar veeleer op de effectieve handhaving van ethisch-neutrale regelgeving
binnen een beperkte groep norm-adressanten, In het kader van die doelstelling
past een speciaal-preventief sanctiestelsel gericht op het voorkomen van toekom-
stige normschendingen door individuen (en bedrijven) die er blijk van hebben
gegeven het met de ordeningsregelgeving niet zo nauw te nemen. Ik denk daarbij
aan sancties als: onderbewindstelling van de ondememing van de veroordeelde,
intrekking van vergunningen en storting van een waarborgsom. Hoewel deze
sancties voor het overige weinig gemeen hebben met de beveiligingsmaatregelen
uit de jaren twintig worden ze niettemin door de wetgever vanwege die speciaal-
preventieve strekking tot maatregel bestempeld. Toen in de jaren zestig duidelijk
werd dat ook straffen (m.n. de gevangenisstraf) een speciaal- reventieve doelstel-
ling konden dienen, werd het onderscheid tussen straf en maatregel gezocht in het
al dan niet verantwoordelijk stell en van de veroordeelde voor zijn handelen. Het
begrip 'straf' werd gereserveerd voor sancties waarmee deze verantwoordelijk-
heid expliciet wordt gemaakt, terwijl dit verantwoordelijkstellen niet met de maat-
regel tot uitdrukking zou worden gebracht.
De conclusie uit het bovenstaande moet zijn dat de dogmatische betekenis van het
onderscheid tussen straf en maatregel in de loop der tijd is veranderd. De functio-
nele betekenis van het tweesporenstelsel is mijns inziens echter constant gebleven.
Ik zal deze stelling hieronder toelichten.

11.4 De functionele betekenis van bet tweesporenstelsel

Het klassieke strafrecht is opgebouwd rondom een groot aantal (autonome)
rechtsbeginselen. Deze rechtsbeginselen waren in de beleving van de 18de
eeuwse penalisten direct afgeleid uit de Rede en hadden dientengevolge een
welhaast onaantastbare status. Deze status is ondanks de teloorgang van het na-
tuurrecht in de loop van de 19de eeuw onverminderd groot gebleven. Zelfs de
aanhangers van de modeme richting deden nauwelijks voor de klassieken onder
waar het ging om het uiten van respect voor de klassieke rechtsbeginselen. Von
Liszt's opmerking dat het legaliteitsbeginsel moet worden gezien als de Magna
Charta van de misdadiger is in dat verband ilIustratief. Respect voor beginselen is
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echter nog niet hetzelfde als het respecteren daarvan. De wetgever heeft zich
herhaaldelijk genoodzaakt gezien inbreuk te maken op een of meer klassieke
rechtsb?ginselen. Daartoe werden drie verschillende argumenten, vaak in onder-
lin;teamenhang aangevoerd. Dat zijn: de afwijkende gesteldheid van bepaalde
(gro· pen) d~linquenten, nijpende maatschappelijke omstandigheden, en het niet-
str rechtelijke karakter van door de strafrechter op te leggen sancties. Ik zal
deze argumenten, voorzover zij betrekking hebben op het dualisme, hieronder aan
een nadere inspectie onderwerpen

• I. Uitzonderlijke criminelen
In verband met het tweesporenstelsel is het beroep op de afwijkende aard van
bepaalde (groepen) delinquenten van drieerlei betekenis.

I.a. crimineel-politieke betekenis
Het klassieke strafrecht berust op het mensbeeld van de redelijke met wilsvrijheid
begiftigde burger en op een staatsopvatting waarin aan deze burger een sfeer van
autonomie wordt toegekend ten opzichte van de overheid. Strafoplegging is in een
dergelijk kader een buitengewoon heikele aangelegenheid. Vandaar dat een straf-
rechtstelsel werd ontwikkeld waarin garanties waren ingebakken tegen een
lichtvaardig overheidsoptreden, maar dat tegelijkertijd ruimte liet om crimineel
gedrag zo effectief mogelijk tegen te gaan. Daarbij speelde het mechanisme dat
Foucault heeft aangeduid als zelf-controle een belangrijke rol. De belangrijkste
werking van het strafrecht werd niet verwacht van het feitelijk toepassen van straf
maar van de generale preventie die werd gegenereerd door de psychologische
dwang. Het bestaan van duidelijke strafbaarstellingen met daaraan gekoppelde
strafbepalingen zou de redelijke burger af houden van het plegen van strafbare
feiten. De werking van dit systeem is afhankelijk van de 'redelijkheid' van de
burger. Niet-redelijke mensen zijn in de woorden van Von Liszt 'durch Motiven
nicht bestimmbar'. Ten aanzien van dergelijke personen werden de beperkingen
die de klassieke rechtsbeginselen stellen aan het repressieve overheidsoptreden als
te knell end ervaren. Dat hebben bedelaars, zwervers, souteneurs, ex-veroordeel-
den en geestelijk gehandicapten aan den lijve ondervonden. Zij werden niet
zelden met voorbijgaan aan de meest fundamentele rechtsbeginselen van hun
vrijheid beroofd en onderworpen aan uiteenJopende vormen van therapie, va-
rierend van tewerkstelling (een geneesmiddel voor de 'neurasthenic sociale' waar-
aan werkonwilligen zouden lijden) tot vormen van psychiatrische dwangbehande-
ling al dan niet met gedwongen medicatie. Dergelijke therapieen vinden in de
strafrechtelijke context plaats bij wijze van maatregel. Het verschil met de straf
schuilt niet in het met de te onderscheiden sanctiecategorieen na te streven doel,
dat is steeds gedragsbeinvloeding, maar in de intensiteit van de middelen die ter
verwezenJijking van dat doel geoorloofd worden geacht. Veronderstelde gebreken
in de persoonJijkheid van de dader worden beschouwd als een afdoende legitima-
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tie voor drastische sanctiemiddelen. Ret penibele karakter van deze gedachten-
gang wordt duidelijk indien men beseft dat de opvattingen omtrent persoonlijk-
heidsstoornissen nogal tijdgebonden zijn. Afkeer van arbeid werd eens als een
pathologisch verschijnsel gezien, een stelling die thans niemand meer zou willen
onderschrijven. Omgekeerd werd onmatig a1coholgebruik nog niet zo lang
geleden beschouwd a1s een vorm van (a-)sociaal gedrag. Mede onder invloed van
een intensieve media-campagne door de overheid bestaat thans de neiging een
dergelijk consumptiepatroon te rangschikken onder de verslavingsziekten.

Lb. dogmatische betekenis
De afgrenzing tussen straf en maatregel moet worden begrepen tegen de achter-
grond van het (neo-)klassieke strafrecht als een daad-strafrecht, Niet de persoon
van de dader maar het objectief waameembare handelen van de justitiabele is
strafrechtelijk relevant. De koppeling tussen een bepaalde daad en een daaraan
gekoppelde strafbepaling vormt het vertrekpunt van het neo-klassieke dogmatiek.
Aan dit uitgangspunt ontlenen het legaliteisbeginsel, het gelijkheidsbeginsel en de
idee van schuldvergelding a1s grondslag voor de straftoemeting hun betekenis.
Ben dergelijk stelsel verdraagt zich slecht met sancties die zijn bedoeld voor
specifieke afwijkende delinquenten. 'Afwijkingen' kunnen immers veelal worden
teruggevoerd op bepaalde persoonskenmerken of een specifieke levenswijze. De
dader staat dan voorop, de daad komt op de tweede plaats. Ret spanningsveld
tussen een op de daad geente strafrechtelijke dogmatiek en groepsgerichte sancties
yond een uitweg in het"tweesporenstelsel.

~'J t ,.
~.""'" trce/<4>t.~'l ....r/~~ 1

I.c. Rechtspolitieke betekenis .
Daamaast was het dualisme ook in rechtspolitiek opzicht van belang. Door
sancties gericht op de aanpak van deviante delinquenten tot maatregel te benoe-
men werd de 'normale' burger de verzekering gegeven dat ten aanzien van hem
de klassieke rechtsbeginselen zouden worden gerespecteerd. Aan de waarborgen
waarmee de straJoplegging is omgeven werd immers niet getomd. A • tk.fvJt1~

Cd" "'.J"/~f~~A ,~/-I"''-I "-

II. Buitengewone omstandigheden
In tijden van revolutie, (economische) crises en oorlog worden al snel uitzonde-
ringen op doorgaans a1s onaantastbaar beschouwde rechtsbeginselen gerechtvaar-
digd geacht. Zo zijn in de loop der tijd in het strafrecht inbreuken gemaakt op de
normatieve uitgangspunten van het systeem teneinde effectief te kunnen af
rekenen met contra-revolutionairen, zwarthandelaars en collaborateurs. Behter
ook onwillige agrariers werden met een beroep op de extreme maatschappelijke
omstandigheden in een strafrechtelijke uitzonderingspositie geplaatst. In het
huidig tijdsgewricht is de frustratie die voortkomt uit de ongrijpbaarheid van de
mensen achter de schermen van de georganiseerde misdaad aanleiding om ten
aanzien van hen excepties te maken op de gangbare rechtswaarborgen waarmee
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de strafoplegging is omgeven. De idee dat het bestaande strafrecht onvoldoende
mogelijkheden biedt om plegers van zeer winstgevende vormen van criminaliteit
aan te pakken staat aan de basis van het voorstel om de toepassingscriteria van de
maatregel van art. 36e Sr te 'versoepelen'. Dat betekent concreet dat een aantal
rechtswaarborgen waarmee strafoplegging is omgeven wordt uitgehold. Zo wordt
het beginsel dat geen strafrechtelijke sanctie mag worden opgelegd dan na een
onderzoek naar een concreet omschreven gedraging, gebaseerd op een wettelijke
strafbepaling tijdens een in beginsel openbare terechtzitting, gevolgd door een
beraadslaging op dezelfde grondslag en naar aanleiding van het gehouden onder-
zoek, op de helling gezet door imperatief voor te schrijven dat de voordeels-
ontneming slechts kan worden uitgesproken in een aparte procedure nadat de
'normale' terechtzitting is geeindigd. Deze aanbeveling berust volgens de memo-
rie van toelichting op de overweging dat aldus wordt benadrukt dat de 'maatregel
als een afzonderlijke sanctie is te beschouwen en niet tot onderdeel van een
afgewogen sanctiepakket ware te maken'. Daamaast wordt nadrukkelijk de
mogelijkheid opengehouden dat de verruimde voordeelsontneming met terugwer-
kende kracht op illegaal verworven vermogens wordt toegepast. Daaraan ligt
kennelijk de opvatting ten grondslag dat het in art. 1, eerste en tweede lid Sr
besloten legaliteitsbeginsel niet zou gelden voor maatregeloplegging. Hetzelfde
kan worden opgemerkt met betrekking tot art. 36e derde lid Sr. Het gegeven dat
de gewezen verdachte/veroordeelde de legale herkomst van zijn vermogen
aannemelijk moet maken vormt een duidelijke inbreuk op de presumptio innocen-
tiae. Het feit dat deze pijler van ons strafrecht zo gemakkelijk ter zijde kan
worden gesteld, is blijkbaar een uitvloeisel van het maatregelkarakter van het
wetsvoorstel.
Inbreuken op de gangbare reehtsbeginselen worden in wetsvoorstel 21504 steeds
gebaseerd op het maatregelkarakter van de voordeelsontnemingssanctie. Bij
nadere beschouwing blijkt het de wetgever niet te gaan om het veronderstelde
rnaatregelkarakter van de voordeelsontneming maar om het strafrechtelijk stelsel
als zodanig, dat te weinig armslag zou bieden om eindelijk korte metten te maken
met winstgevende vormen van criminaliteit. Men heeft het gevoel dat de mensen
achter de schermen bij de drugshandel, fraude, en de sex-industrie met normale
strafrechtelijke middelen niet adequaat kunnen worden aangepakt. Daarom wenst
men inbreuken te maken op de gangbare reehtsbeginselen waarmee de strafopleg-
ging wordt genormeerd. De maatregel functioneert dan als een ontsnappingsluik
uit een op normatieve uitgangspunten berustend stelsel dat als te knell end wordt
ervaren.

ill. Sancties van niet strafrechtelijke aard
De klassieke penalisten waren van mening dat de bevoegdheden van de straf-
reehter beperkt zouden dienen te blijven tot het opleggen van straf. Deze beperkte
opvatting van de competentie van de strafreehter bleek in de praktijk niet hanteer-
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baar. Zo bleek bet noodzakelijk om de strafrecbter bevoegdbeden te versebaffen
die naar de toenmalige opvattingen een eivielrecbtelijk karakter badden. Daar-
naast raakte men er in de loop van de 19de eeuw van overtuigd dat omwille van
de doelmatigbeid de strafrecbter ineidenteel de bevoegdbeid diende te krijgen om
beslissingen te nemen die normaal gesproken aan de administratie (politie)
toekomen. Onder deze omstandigbeden werd zowel de kool (de dogmatisebe
regels omtrent de indeling van de versebil1ende recbtsgebieden) als de geit (bet
praktiscb belang dat is gediend om een instantie i.e. de strafrecbter uiteenlopende
beslissingen te laten nemen die op een zaak betrekking bebben) gespaard door die
'uitzonderlijke' bevoegdbeden van de strafrecbter bet predikaat 'maatregel' te
geven. Daarmee werd aangegeven dat de desbetreffende bevoegdbeid als een
'fremdk6rper' in bet strafrecbt besebouwd diende te worden. In dit verband
moeten de politiemaatregelen uit de 19de eeuw worden genoemd maar ook de in
wetsvoorstel 21345 opgenomen sebadevergoedingsmaatregel.

Geconcludeerd moet worden dat strafrecbtelijke maatregelen altijd in verband
.-- staan met uitzonderingen op de strafrechtelijke dogmatiek inzake de strafopleg-

ging. Vormen van leedtoevoeging door de strafrecbter op te leggen, die niet met
bet strafbegrip zijn te verenigen, maar die niettemin noodzakelijk worden geaebt,
worden steevast tot maatregel bestempeld. Hierdoor kan worden vastgebouden
aan een strafttelsel dat in de belevin~ van velen nog immer op neo-klassieke
uitgangspunten is gebaseerd. Aan deze neo-klassieke uitgangspunten wordt zoveel
belang gehecht omdat ze worden bescbouwd als de centrale waarborgen voor een
recbtvaardige bestraffing. Anders gezegd: de neo-klassieke beginselen zijn stuk
voor stuk voorwaarden voor een rechtvaardige straf.

----€en tweede eonclusie kan zijn dat de door de kIassieke rechtsbeginselen gegene-
reerde recbtsbesebermiog wordt ondergraven indien op voorband wordt aange-
nomen dat deze beginselen voor de maatregeltoepassing geen betekenis bebben.
Dat geldt temeer nu is gebleken dat bet onmogelijk is straf en maatregel naar bun
wezen te ondersebeiden. Het grootste probleem van 'wezensdefinities' is dat zij
uitgaan van de intentie van de wetgever om al dan niet leed toe te voegen, terwijl
zowel de straf als de maatregel de facto altijd een leed voor de gevonniste
persoon inhouden. Het gevaar van 'Etikettenschwindel' is onder deze omstandig-
beden niet denkbeeldig. Bovendien leidt de discrepantie tussen de bedoelingen
van de wetgever en de pereeptie van de justitiabele tot grote frustraties. Deze zijn
groter indien de maatregel ingrijpender is. Het is dan ook niet voor niets dat de
TBS zo langzamerband een chroniscb probleem is geworden, dat mijns inziens
alleen kan worden opgelost door de TBS in de gevangenisstraf te laten opgaan
(zie par. 10.5).

Door te opteren voor een monistiseh sanctiestelsel kan de betekenis van de
kIassieke recbtsbeginselen worden v~. Daarbij kunnen de mzicbten die
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honderd jaar geleden door de aanhangers van de modeme richting werden
ontwikkeld als uitgangspunt dienen. In de modeme strafrechtstheorie werd de
strafoplegging niet gebaseerd op normatieve uitgangspunten maar op langs weten-
schappelijke weg blootgelegde doelmatigheidscriteria. We hebben in hoofdstuk 5
gezien dat in de modeme strafrecbtsleer de klassieke rechtsbeginselen weI een rol
speelden. Zij werden gezien als de rechtspolitieke randvoorwaarden van een op
doelmatigheid georienteerd strafrecht. Door de klassieke rechtsbeginselen te
beschouwen als exteme toetsingscriteria kon ten aanzien van elke doelmatige straf
afzonderlijk worden bepaald of deze ook in rechtspolitiek opzicht acceptabel is.
Het tot straf danwel tot maatregel benoemen van sancties kan in deze beschou-
wingswijze geen invloed hebben op hun verhouding tot de klassieke rechtsbegin-
selen. Ben dergelijke benadering is ook thans nog bruikbaar. Elke vorm van
leedtoevoeging opgelegd door de strafrechter wordt als straf aangemerkt. Ben
zodanige straf moet dienstbaar zijn aan de gangbare sanctiedoelen. Daamaast
dient aan de hand van de klassieke rechtsbeginselen te worden beoordeeld of deze
straf ook uit rechtspolitiek oogpunt acceptabeI is. Deze rechtspolitieke waardering
van sancties is thans te veel naar de achtergrond verschoven. Dit wordt ver-
oorzaakt doordat het klassieke gedachtengoed te zeer is ingekapseld in de dogma-
tiek. Het reeds aangehaalde wetsvoorstel 21504 inzake de voordeelsontneming
vormt daarvan een voorbeeld. In de memorie van toelichting wordt sterk de
nadruk gelegd op de inpassing van concrete voorstellen in de bestaande dogma-
tiek rondom het onderscheid tussen straf en maatregel. Over de implicaties van
deze voorstellen voor de rechtsbescherming van de justitiabele ten opzichte van
de overheid wordt nauweIijks nog gesproken.

11.5 De strafrechtelijke maatregel en het EVRM
\

De functionele betekenis van het onderscheid tussen straf en maatregel is gelegen
in de met de maatregeltoepassing en tenuitvoerlegging gemaakte inbreuken op de
voor strafoplegging en executie geldende rechtswaarborgen. Tegen de achter-
grond van de in het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden (voortaan: EVRM) neergelegde minimumnor-
men moet de vraag worden gesteld in hoeverre de nationale wetgever nog inbreu-
ken kan maken op de voor straf geldende rechtswaarborgen. In ieder geval
vormen de normen van het EVRM een ondergrens voor de betamelijkheid in de
strafvorderlijk procedure en in de penitentiaire sfeer. Deze ondergrens zal ook bij
de maatregel moeten worden gerespecteerd. Teneinde de functionele betekenis
van het onderscheid tussen straf en maatregel op zijn waarde te kunnen schatten
zal daarom enig nader onderzoek moeten worden gedaan naar de in het verdrag
neergelegde garanties.
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De vraagstelling luidt: Heeft de nationale wetgever in het licht van het EVRM de
vrijheid heeft om bij maatregel uitzonderingen te maken op de rechtsbeginselen
die de strafoplegging en de strafexecutie normeren. En, zo dat het geval is, in
hoeverre de manoeuvreerruimte van de wetgever wordt beperkt door het verdrag.

Een dergelijke analyse is Diet eenvoudig. In de eerste plaats zijn vele vragen van
materieel strafrecht betreffende de inhoudelijke rechtspositie van individuen ten
opzichte van de overheid in de context van het EVRM (met name art. 6) omge-
vormd tot kwesties van procedurele aard. Waar dat het geval is za1 Diet zozeer de
dogmatiek rondom het onderscheid tussen straf en maatregel kunnen worden
getoetst aan het EVRM alswel de daaraan verbonden procedurele consequenties.
In de tweede plaats zijn de in het verdag opgenomen rechten over het algemeen
zeer abstract geformuleerd zodat voor de invulling daarvan een beroep moet
worden gedaan op de jurisprudentie van de Europese commissie voor de rechten
van de mens (voortaan: ECRM) en het Europees Hof voor de rechten van de
mens (voortaan: EHRM). Dergelijke case-law is toegespitst op de concrete om-
standigheden van de door de commisie of het hof te beoordelen klacht. Daarom
moet grote terughoudendheid worden betracht bij het doen van algemene uitspra-
ken omtrent de betekenis van het EVRM voor het nationale recht.

Ik: za1 mijn analyse beperken tot de artt. 3, 5, 6, en 7 van het EVRM. Bij de
interpretatie van de jurisprudentie van de EeRM en het EHRM baseer ik mij op
het standaardwerk van P. van Dijk en G.J.H. van Hoof, De europese conventie
in theorie en praktijk.! Voor het overige zal ik mij, teneinde deze analyse be-
knopt te houden, matigen in het aanhalen van van secondaire literatuur.

Artikel3
1. Artikel 3 EVRM luidt: 'No one shall be subjected to torture or to inhuman or
degrading treatment or punishment'. Deze bepaling is van belang voor de
beoordeling van de inbreuken die in het kader van de oplegging en tenuitvoer-
legging van de TBS worden gemaakt op de voor geestelijk gezonde verdachten
respectievelijk gedetineerden geldende rechten. Ik: denk daarbij met name aan
onvrijwillige toediening van medicijnen (gedwongen medicatie) en isolatie,
waaraan TBS-gestelden in het kader van hun 'verpleging' (kunnen) worden
onderworpen en aan de cumulatie van gevangenisstraf en TBS, die bij volgtij-
dige tenuitvoerlegging, consequenties heeft voor de beschikbaarheid van medi-
sche zorg ten behoeve van geestelijk gestoorde gedetineerden.

2. De reikwijdte van de in art. 3 vervatte norm is geheel atbankelijk van de
uitleg die in de jurisprudentie wordt gegeven aan de begrippen 'torture' en
'inhuman or degrading treatment'. Volgens de ECRM is sprake van 'inhuman

Van Dijk, Van Hoof, De europese conventie in theorie en praksijk, derde druk, Nijmegen 1990.
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t:~eatment' indien door de behandeling van gedetineerden opzettelijk geestelijk
of lichamelijk lijden wordt veroorzaakt, dat in de gegeven omstandighedeo
Diet valt te rechtvaardigen." Bij de beoordeling van de vraag welke leed
toevoegende handelingeo in concreto nog te rechtvaardigen zijn, gaan commis-
sie eo hof Diet uit van de intentie van de persoon die het lijden veroorzaakt
maar van de aard van de handeling eo de uitwerking daarvan op degene die
deze handeling ondergaat.f Toegespitst op de verpleging in het kader van een
TBS kunnen de volgende observaties worden gemaakt. Ben medisch noodzake-
lijke ingreep, hoe pijnlijk ook voor de patient, wordt Diet als een foltering of
000 oomenselijke behandeling beschouwd. Ook het ontbreken van toestemming
voor een medische behandeling levert Diet altijd 000 scheoding van art. 3 op.
Zo besliste de Commissie dat de gedwongen toediening van medicijnen aan
000 geestelijke gestoorde gedetineerde Diet in strijd kwam met art. 3 omdat die
toediening medisch noodzakelijk was." Hiermee wordt de toelaatbaarheid van
'gedwongen medicatie' afhankelijk gesteld van het begrip 'medische nood-
zaak'. Bij de invulling van dit begrip moet, mijns inziens, onderscheid worden
gemaakt tussen een medische behandeling die strekt tot het afwenden van een
accuut gevaar voor de gezondheid van de betrokkene eo een psychiatrisch-
medische behandeling (in het juridisch jargon eufemistisch aangeduid als
'verpleging') waarmee wordt beoogd het gevaar dat de TBS-gestelde voor zijn
omgeving oplevert te neutraliseren. Aileen in het eerste geval kan mijns in-
ziens van 'medische noodzaak' worden gesproken. In het laatste geval is
eerder sprake van een 'maatschappelijke noodzaak'. Daaruit vloeit voort dat
gedwongen medicatie in het kader van de verpleging van een TBS-gestelde
doorgaans Diet door de beugel kan. Deze verpleging wordt namelijk gelegiti-
meerd met een beroep op 'de algemene veiligheid van personeo of goederen'
(zie art. 37b Sr).
Bij bet begrip 'gedwongen medicatie' moet overigens worden bedacht clat er in
de penitentiaire praktijk vele vormen van dwang denkbaar zijn. Deze kunnen
varieren van fysiek ingrijpen tot het onthoudeo van privileges of het isoleren
van de betrokkene. Ook indirecte vormeo van dwang zijn, mijns inziens,
ongeoorloofd indien zij worden toegepast om de TBS-gestelde te laten in-
stemmeo met de inname van pharmaceutica.

3. In een aantal zaken is de vraag aan de orde gekomen of de geisoleerde op-
sluiting van een (al dan Diet psychiatrisch gestoorde) gedetineerde moet
worden gezien als een oomenselijke behandeling. Daarbij hebben hof en com-
missie het standpunt ingeoomen dat isolatie slechts om zwaarwegende redenen

'The notion of inhuman treatment covers at least such treatment as deliberately causes severe
suffering mental or physical, which in the particular situation, is unjustifiable'. Rapport van 5
November 1969, Yearbook XU (1969), p. 186.
Van Dijk, Van Hoof, 1990, p. 255.
Van Dijk, Van Hoof, 1990, p. 255.
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toelaatbaar kan zijn. Als zwaarwegende redenen werden aangemerkt: \ het
gevaar dat de gedetineerde oplevert voor de veiligheid binnen en buiten de
inrichting (i.c. ging het om personen die als 'terroristen' werden aangemer t)
en de veiligheid voor de betrokkene zelf.?

4. Ten aanzien van de insluiting van een geestelijk gestoorde veroordeelde in een
normale gevangenis, vooral van belang voor de cumulatie van gevangenisstraf
en TBS, kan worden opgemerkt dat deze praktijk door de commissie toelaat-
baar werd geacht, mits er in de gevangenis voldoende verzorging kan worden
geboden." Hoewel kan worden getwist over de vraag wat in dit kader als
'voldoende' kan gelden, moet worden vastgesteld dat het insluiten van sterk
verminderd toerekeningsvatbare personen in een gevangenis een zware verant-
woordelijkheid legt op de gevangenisautoriteiten om te voorzien in adequate
medische zorg. Ik zie in deze omstandigheid een extra argument voor de
integratie van de TBS in de gevangenisstraf (zie par. 10.5.1.)

Artikel5
1. Art. 5, eerste lid EVRM legitimeert een aantal uitzonderingen op het beginsel

dat de vrijheid van een ieder moet worden gerespecteerd, maar verbindt
tevens voorwaarden aan de vrijheidsbeneming. Voor ons onderwerp is het van
belang dat die voorwaarden afhankelijk van de grond voor de vrijheidsbe-
neming verschillen. In paragraaf 1.4.1. heb reeds gewezen op de onduidelijk-
heid omtrent de vraag of de TBS moet worden beschouwd als een vrijheidsbe-
neming in de zin van art. 5, eerste lid onder a (,lawful detention of a person
after conviction') dan weI van art. 5, eerste lid onder e (,lawful detention of
( ... ) persons of unsound mind'). In de zaak X. v. Verenigd Koninkrijk is, kort
gezegd, uitgemaakt dat deze vraag za1 moeten worden beantwoord tegen op
basis van de 'de feitelijke omstandigheden van het geval'.

2. Ten aanzien van de vrijheidsbeneming in de zin van art. 5, eerste lid onder a
brengt de eis van een 'lawful detention' met zich mee dat het feit waarop het
vonnis betrekking heeft, naar nationaal recht op het moment waarop het feit is
gepleegd, een strafbaar feit was waarvoor detentie is toegelaten. De woorden
'after conviction' betekenen volgens het EHRM niet alleen dat de detentie in
chronologisch opzicht moet volgen op de veroordeling, maar ook dat 'the
detention must result from, follow and depend or occur by virtue of the
conviction'." De EeRM heeft daaruit afgeleid dat ook beslissingen tot voort-
gezette vrijheidsbeneming ter voorkoming van recidive onder de reikwijdte
van art. 5, eerste lid, onder a vall en , ofschoon deze beslissing niet zelf een

Zie: Van Dijk, Van Hoof, 1990, p. 258 en 259.
Van Dijk, Van Hoof, 1990, p. 261.
Arrest van 5 november 1981, X. v. Verenigd Koninkrijk, A. 46 (1982), p. 17, gecit. door Van
Dijk, Van Hoof, 1990, p. 286.
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'conviction' inhouden." Oat betekent, mijns inziens, dat de beslissing tot
verlenging van een TBS moet voldoen aan de eisen van art. 5 EVRM. De
consequentie daarvan is dat de gronden waarop de voorgezette vrijheidsbene-
ming wordt gebaseerd niet 'inconsistent' mogen zijn met 'the objectives of the
sentencing court'." In de Nederlandse situatie zal aan deze eis doorgaans
zijn voldaan omdat de wettelijke gronden voor oplegging van de TBS, nml.
'dat de veiligheid van anderen, dan weI de de algemene veiligheid van perso-
nen of goederen het opleggen van die maatregel eist' (art. 37a, eerste lid
onder 2 Sr) identiek zijn aan de gronden voor een verlenging van de TBS (art.
38d, tweede lid Sr). Bij de omzetting van een TBS zonder verpleging in een
TBS met verpleging zou een probleem kunnen ontstaan omdat deze blijkens
art. 38c Sr wordt gebaseerd 'op feiten of omstandigheden die zich na het
onderzoek ter terechtzitting hebben voorgedaan'.

3. Art. 5, eerste lid onder e, noemt als grond voor vrijheidsnemening 'the lawful
detention of persons for the prevention of spreading of infectious diseases, of
persons of unsound mind or drug addicts or vagrants'. Het handelt hierbij in
de woorden van Van Dijk en Van Hoof om 'zeer uiteenlopende categorieen
van personen, alsof die allemaal besmet zouden zijn met een bepaald soort
ziekte waartegen de samenleving beschermd dient te worden, zonder dat de
daarvoor noodzakelijk geachte vrijheidsberoving naar karakter en duur nader
wordt gedifferentieerd' .12 Op basis van het artikel 5, vierde lid hebben ook
de hierbedoelde categorieen personen het recht de rechtmatigheid van hun
detentie door de rechter te laten toetsen. Dat impliceert volgens het EHRM in
de Winterterpzaak dat bij een vrijheidsberoving voor onbepaalde tijd de
gedetineerde de rechtmatigheid van de voortzetting van zijn detentie steeds
opnieuw moeten kunnen aanvechten. De rechter moet daarbij toetsen of een
voorzetting van de detentie met het oog op eventueel veranderde omstandighe-
den nog langer is gerechtvaardigd.? Indien de Nederlandse TBS moet wor-
den aangemerkt als een vrijheidsbeneming in de zin van art. 5, eerste lid,
onder e, dan moet worden betwijfeld of het wettelijk stelsel inzake de verleng-
ing van de TBS wel voldoet aan de normen van het EVRM. Volgens art. 38d
Sr wordt de TBS opgelegd voor een periode van twee jaar. Daarna kan de
TBS, telkens met een dan weI twee jaar worden verlengd. De noodzaak van
een voorzetting van de TBS wordt dus periodiek door de rechter getoetst. Oat
is niet hetzelfde als een onvoorwaardelijk recht op toetsing van voortgezette
detentie door de rechter. De TBS-gestelde moet immers lijdzaam afwachten

10 Zie: het arrest van 24 juni 1982, Van Droogenbroeck, A.50 (1982), p. 19, en het commentaar op
dit arrest door Van Dijk, Van Hoof, 1990, p. 286.

11 Zie: het arrest van 2 maart 1987, Weeks, A.114 (1987), p. 23, en het commentaar op deze
uitspraak in Van Dijk, Van Hoof, 1990, p. 287.

12 Van Dijk, Van Hoof, 1990, p. 294 en 295.
" Arrest van 24 oktober 1979, A.33 (1980). p. 23.
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totdat er weer een beslissing moet worden genomen over de verlening van de
TBS.
De minister van justitie kan de verpleging in het kader van een TBS 'te alJen
tijde' beeindigen (zie art. 38h Sr). Dat betekent mijns inziens dat de TBS-
gestelde op elk moment de minister om beeindiging van de verpleging kan
verzoeken. Hieromtrent is echter niets nader geregeld. Bovendien is in zo'n
geval van een rechterlijke toetsing geen sprake.

Artikel6
1. De begrippen 'criminal charge' en 'determination of civil rights and obligati-

ons' die bepalend zijn voor de toepasselijkheid van art. 6 moeten volgens het
EHRM 'autonoom' worden geinterpreteerd, d.w.z. los van de kwaJificatie van
de procedure naar het recht van de verdragspartij in kwestie. Dat betekent
enerzijds dat procedures die naar nationaal recht als tuchtrechtelijk, admini-
stratiefrechtelijk of civielrechtelijk zijn aangemerkt, onder bepaalde omstandig-
heden onder het begrip 'criminal charge' worden gebracht. (In dit verband heb
ik paragraaf 1.4.1. de Ozttlrk-case besproken). De consequentie daarvan is dat
de waarborgen van art. 6, eerste tot en met derde lid op die procedures van
toepassing zijn. Anderzijds geeft het feit dat een bepaalde procedure naar het
nationale recht tot de strafvordering wordt gerekend, geen absolute zekerheid
dat er van een 'criminal charge' sprake is. Zo heeft de Hoge Raad uitgemaakt
dat de beslissing op een vordering van het openbaar ministerie tot onttrekking
aan het verkeer (onttrekking bij afzonderlijke rechterlijke beschikking, zie art.
36b, eerste lid onder 4 Sr) in de eerste plaats moet worden beschouwd als een
vaststelling van 'burgerlijke rechten en verplichtingen' .14 Dit standpunt heeft

,. HR 8 september 1987, NJ 1988, 453. In zijn conclusie bij dit arrest verdedigt Remmelink het
standpunt dat de ontrekking aan het verkeer, noch de vaststelling van een burgerlijke verplichting,
noch de uitkomst van een 'criminal charge' betreft. Naar zijn mening is art. 6 EVRM dan ook in
het geheel niet van toepassing op deze procedure. Hij staaft zijn opvatting aldus: 'Ik kan met deze
rubricering van dit proces niet instemmen. Onder "determination" zal toch moeten worden ver-
staan de vaststelling van een burgerlijk recht: bijv., dat A en niet B eigenaar is van een goed. Of
A. recht op schadevergoeding heeft jegens B. Zelfs in een onteigeningsprocedure kan het komen
tot vaststelling van burgerlijke rechten, Hier gaat het echter om een maatregel van openbare orde
(veiligheid): Wie civielrechtelijke aanspraken op de goederen heeft is voor de toepassing van de
maatregel niet ter zake. Het gaat er slechts om ze uit de maatschappij, waarin ze onduldbaar zijn,
want storend werken, te verwijderen. Mocht de rechthebbende op die goederen daardoor op onbil-
lijke wijze worden gedupeerd dan kan de rechter hem een schadeloosstelling toekennen. De
wetgever heeft deze maatregel gerelateerd aan een strafrechtelijke inbeslagnerning en toepassing
aan de justitiele autoriteiten (OM en rechters) opgedragen, doch men kan zich voorstellen, dat zij
ook geheel los hiervan door het bestuur zo'n onttrekking plaatsvindt. bijv. als ergens een born
wordt aangetroffen. Van een strafrechtelijk vervolging (vaststelling van de juistheid van een
"charge") (... ) is uiteraard evenrnin sprake'. Deze laatste stelling onderbouwt Remmelink met het
argument dat er bij de onttrekkingsprocedure geen sprake is van de 'vaststelling van een strafrech-
telijke relatie met een persoon'. Remmelink verbindt aan zijn beschouwing de conclusie dat 'de
maatregel niet afbankelijk kan worden gesteld van (kort gezegd) "tijdsverloop". Zolang vaststaat,
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consequenties voor de interpretatie van de in art. 6, eerste lid neergelegde
waarborgen, de redelijke termijn daaronder begrepen. Bovendien gelden art.
6, tweede en derde lid EVRM slechts voor strafvorderlijke procedures en niet
voor zaken waarbij de vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen in
het geding is.

2. De minister van justitie gaat er vanuit dat de voordeelsontnemingsprocudure
wordt beheerst door het begrip 'criminal charge' in de zin van art. 6, eerste
lid EVRM. In de memorie van toelichting bij wetsvoorstel 21504 is een apart
hoofdstuk opgenomen onder de titel 'Toetsing aan het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden'.
Daarin stelt de minister o.a.:

'Het feit dat ontnemingsprocedures worden afgesplitst van de hoofdzaak, zodat het mogelijk wordt
deze in te stellen nadat de persoon tegen wie de ontnemingsprocedure is gericht in de hoofdzaak
reeds veroordeeld is, neemt naar het oordeel vall de ondergetekende niet weg, dat de vervolging
ten behoeve van de toepassing van de ontnemingsmaatregel nog tegen.hem wordt voortgezet'P

Ik kan mij in het oordeel van de minister vinden. De voordeelsontneming
moet worden beschouwd als een ingrijpende vermogenssanctie, die uiteindelijk
is gebaseerd op een veroordeling wegens een strafbaar feit.

3. Art. 6, tweede lid schrijft voor dat degene die strafrechtelijk wordt vervolgd
voor onschuldig wordt gehouden totdat zijn schuld op de daarvoor in de wet
voorgeschreven wijze is komen vast te staan. Van Dijk en Van Hoof schrijven
over deze waarborg:

'Het belangrijkste aspect van de onschuldpresumptie betreft de grondslag van de veroordeling. Dit
aspeet hangt ten nauwste samen met de C ••• ) eis van de onpartijdigheid van de reehter. De reehter
dient zonder enige vooringenomenheid van de onschuld van de verdachte uit te gaan en mag
slechts tot een veroordeling kornen op basis van tijdens het proces aangevoerde bewijsmiddelen,
die bovendien tot de door het reeht als zodanig erkende "wettige" bewijsmiddelen moeten
behoren. Dit bewijs moet door de vervolgende instantie en niet door de rechter zelf aangedragen

worden, terwijl de verdachte de volle gelegenheid dient te krijgen dit bewijs te weerleggen' .16

Het is duidelijk dat de waarborgen van het tweede en derde lid van art. 6
elkaar aanvullen. In het derde lid kunnen we o.a. lezen dat: 'Everyone char-
ged with a criminal offence has the following minimum rights: a. to be
informed promptly, in a language which he understands and in detail, of the

dat het goed "socially dangerous" is, moet het onttrokken kunnen worden'.
" H.d.S.G. 1989-1990,21504,3, p. 61. De minister komt overigens niet alleen naar aanleiding van

het EVRM tot dit oordeel. Het onJosmakelijke verband tussen de eerste en de tweede fase wordt
door hem ingeroepen tegen het bezwaar dat de oplegging van de voordeelsontnemingsmaatregel
een inbreuk vormt op het 'ne bis in idem' beginsel.

16 Van Dijk, Van Hoof, 1990, p. 377.
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nature and cause of the accusation against him; b. to have adequate time and
facilities for the preparation of his defence'. Wetsvoorstel 21504 inzake de
voordeelsontneming roept in het kader van art. 6, tweede en derde lid nogal
wat vragen op. In art. 36e, derde lid Sr wordt als voorwaarde voor het
opleggen van een voordeelsontnemingsmaatregel gesteld dat op basis van een
strafrechtelijk financieel onderzoek 'aannemelijk is geworden dat veroordeelde
op enigerlei wijze wederrechtelijk voordeel heeft verkregen'. Het verwijt dat
'op enigerlei wijze wederrechtelijk voordeel' is verkregen kan, mijns inziens,
nauwelijks een beschuldiging worden genoemd waartegen een verdachte zich
kan verdedigen. Bovendien hoeft deze 'beschuldiging' niet te worden bewe-
zen, 'aannemelijk maken' is voldoende. Slechts de hoogte van het illegaal
verkregen voordeel moet met wettige bewijsmiddelen worden gestaafd, maar
niet de kemvraag Of dat voordeel wederrechtelijk is verworven. De minister
van justitie is evenwel van mening dat art. 36e, derde lid de toets van het ver-
drag kan doorstaan. Hij baseert zich daarbij op het arrest van het EHRM in de
zaak 'Salabaiku' (14/1987/1371191). In dit arrest billijkt het Hof dat in het
strafrecht feitelijke of juridische vooronderstellingen worden gebezigd, mits
deze binnen redelijke grenzen worden gehouden, waarbij rekening wordt
gehouden met de belangen die op het spel staan en de rechten van de verdedi-
ging worden gerespecteerd. In casu ging het om een strafbepaling uit het
douanerecht van de aangeklaagde staat, welke volgens die staat dan wel niet
uitging van een onweerlegbaar vermoeden van schuld, maar toch wel van een
weerlegbaar feitelijk vermoeden van schuld en een weerlegbare strafrechtelijke
aansprakelijkheid. De minister van justitie wijst er naar aanleiding van dit
arrest op, dat art. 36e, derde lid Sr 'niet zo ver gaat dat gesproken kan
worden van een weerlegbare risico aansprakelijkheid en dus van een omkering
van de bewijslast' .17 Het 'aannemelijkheidscriterium' gaat zijns inziens niet
verder dan het toelaten van een 'zekere bewijslastverdeling' tussen openbaar
ministerie en veroordeelde. Mijns inziens gaat de minister er ten onrechte aan
voorbij dat in de voordeelsontnemingsprocedure, anders dan in de zaak
'Salabaiku', helemaal geen sprake is van een 'beschuldiging'. De veroordeelde
wordt slechts 'verweten' dat hij zich op 'wederrechtelijke' wijze heeft verrijkt.
Bij gebreke aan een duidelijk omlijnde tenlastelegging is het, mijns inziens,
zinloos om te spreken over de toelaatbaarheid van 'bewijsvermoedens' dan
weI over een 'zekere bewijslastverdeling'. Er valt immers niets te bewijzen, er
kan hooguit 'aannemelijk' worden gemaakt dat betrokkene zich in het econo-
misch verkeer op een onbetamelijke wijze heeft gedragen.

11 H.d.S.G. 1989-1990,21504,3, p. 63.
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4. Volgens art. 6, eerste lid dient de reehter 'within a reasonable time' tot een
beslissing te komen. Deze bepaling garandeert de burger dat er binnen een
redelijke tennijn door middel van een reehterlijke uitspraak een einde wordt
gemaakt aan de onzekerheid omtrent zijn burgerreehtelijke reehtspositie dan
wei de onzekerheid waarin hij wegens een tegen hem gekoesterde strafrechte-
lijke verdenking is komen te verkeren. Aan de onzekerheid komt pas definitief
een einde, wanneer de uitspraak over hetgeen de verdachte ten laste is gelegd,
c.q. de vaststelling van de burgerlijke reehten en/of verplichtingen in hoogste
instantie heeft plaats gevonden dan wei door het verstrijken van de beroepster-
mijn onaantastbaar is geworden, of wanneer van verdere vervolging wordt
afgezien." Bovendien heeft het EHRM bepaalt dat niet door de enkele ver-
oordeling, maar eerst door de vaststelling van de straf zekerheid aan de
verdachte wordt verschaft." Bij cumulatieve strafopleggingen geldt als eind-
punt het moment waarop de laatste straf onherroepelijk is geworderr" Deze
jurisprudentie is van belang voor de beoordeling van het voorstel om procedu-
re tot voordeelsontneming af te scheiden van de bereehting naar aanleiding van
het telastegelegde strafbare feit. In wetsvoorstel 21504 wordt imperatief
voorgeschreven dat voordeelsontneming sleehts kan worden opgelegd in een
zogenaamde openbare raadkamerzitting nadat de betrokkene is veroordeeld
voor een feit waarop een geldboete van de vijfde categorie is gesteld. Dat zou
uiterlijk dienen te geschieden twee jaar na de veroordeling in hoofdzaak.
Indien de voordeelsontneming wordt beschouwd als een straf dan moet de
periode die ligt tussen de veroordeling in hoofdzaak en, kort gezegd, de
uitspraak in de tweede fase, worden betrokken bij de beoordeling van de vraag
of i.c. recht is gedaan binnen een redelijke tennijn. Wordt de voordeelsontne-
ming gezien als een 'determination of civil obligations' dan is er sprake van
twee afzonderlijk te beoordelen tennijnen. De eerste tennijn loopt tot het
moment waarop de strafreehtelijke veroordeling in de hoofdzaak onherroe-
pelijk is geworden. De tweede tennijn begint te lopen bij de veroordeling in
de hoofdzaak en strekt zich uit tot het moment waarop in de 'tweede fase' de
voordeelsontneming is opgelegd. Dit verschil in beoordeling is van groot
belang bij de beoordeling van individuele klachten inzake de schending van de
redelijke tennijn.
De minister van justitie, die de ontnemingsprocedure beschouwt in het licht
van het begrip 'criminal charge', geeft in de memorie van toelichting aan dat
er in het wetsvoorstel alles aan is gedaan om het voorschrift van art. 6 EVRM
inzake de redelijke tennijn in alle gevallen te doen na leven. Hij wijst in dat
kader op het voorschrift dat een ontnemingsvordering zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk twee jaren na de uitspraak in eerste instantie aanhangig dient te
zijn gemaakt (art. 511b, eerste lid Sv). En voorts op art. 126e Sv dat de
'financieel onderzochte persoon' het recht verleent zich tot de reehter te
wenden ten einde de afronding van het onderzoek te bevorderen.

18 Rapport van 8 februari 1973, Huber, yearbook xvm (1975), p. 324.
19 Arrest van 15juli 1982, Eckle, A.51 (1982), p. 35.
20 Arrest van 15ju1i 1982, Eckle, A.51 (1982),p. 34en35.
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Artikel7
1. In artikel 7, eerste lid is het o.a. het 'nulla poena sine lege' beginsel opgeno-
men. Uit dat beginsel vloeit voort dat de justitiabele op het moment dat hij een
normschending begaat kan weten welke straf hem boven het hoofd hangt. De
vraag is nu of strafrechtelijke maatregelen die qua duur en/of hoogte onbe-
paald zijn aan dit vereiste voldoen. Volgens Van Dijk en Van Hoof kan bij het
ontbreken van een wettelijk maximum 'Ietterlijk' genomen geen sprake zijn
van 'a heavier penalty C ... ) than the one that was applicable at the time the
criminal offence was committed'. 21 Daarin hebben zij formeel gezien natuur-
lijk gelijk, indien er vooraf geen strafmaat was bepaald kan er achteraf niet
een langere straf worden opgelegd. Mijns inziens is hier eerder sprake van
een ongelukkige omschrijving van het nulla poena beginsel dan van opzette-
lijke beperking.

2. In wetsontwerp 21504 is voorzien in een vervangende hechtenis van max. 6
jaar voor het geval de veroordeelde een opgelegde voordeelsontnemingsmaat-
regel niet betaalt. De lengte van deze vervangende hechtenis kan de maximale
gevangenisstraf overschrijden die is gesteld op feit terzake waarvan de voor-
deelsontneming is opgelegd. De stelling dat hiermee het nulla poena beginsel
wordt geschonden, zou wellicht kunnen worden gepareerd met een beroep op
het specifieke karakter van de vervangende hechtenis. In die redenering zou de
vervangende hechtenis geen straf zijn maar een dwangmiddel om een
financiele verplichting (i.e. een voordeelsontnemingsmaatregel) af te dwingen.
Het probleem is alleen dat vrijheidsberoving die er toe strekt iemand tot
nakoming van zijn contractuele verplichtingen te dwingen bij art. 1 van het
Vierde Protocol bij het EVRM is verboden. In de memorie van toelichting
wordt daarom met enige nadruk betoogd dat de vervangende hechtenis een bij
de wet voorziene tot vrijheidsbeneming strekkende sanctie is.22 Uit de memo-
rie van toelichting blijkt overigens dat de minister de speciale vervangende
hechtenis wei heeft getoetst aan art. 5 EVRM maar niet aan art. 7. Omtrent
de verenigbaarheid met art. 5 wordt opgemerkt:

'Nergens worden in de rechtspraak van de Commissie en Hof beperkingen gesteld aan de
maximale duur die staten in hun wetgeving aan vormen van vrijheidsberoving overeenkornstig art.
5, eerste lid, onder (a) of (b) EVRM menen te moeten verbinden. Het va It dan ook niet in te zien
dat, wanneer een wettelijk maximum van vervangende hechtenis van 6 maanden in overeen-
stemming met het EVRM is, zulks niet zou gelden voor een wettelijk maximum van 6 jaren, in

relatie tot vermogenssancties die op zich zelf niet aan enig wettelijk maximum zijn gebonden'F'

Deze redenering lijkt mij correct. Er wordt aIleen geen antwoord gegeven op de
voor de hand liggende vraag of een langere vrijheidsbeneming dan de wetgever
op een bepaald strafbaar feit heeft voorzien, niet in strijd is met het in art. 7
EVRM besloten nulla poena beginsel,

21 Van Dijk, Van Hoof, 1990, p. 400.
22 H.d.S.G. 1989-1990,21504,3, p. 59.
23 H.d.S.G. 1989-1990,21504,3, p. 60.
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Conclusie
Op basis van de bovenstaande beknopte analyse moet worden geconcludeerd dat
de ruimte van de nationale wetgever om bij wijze van maatregel inbreuk te
maken op rechtsbeginselen waarmee de strafoplegging en executie is omgeven,
wordt beperkt door de garanties van het EVRM. Uit het feit dat moet worden
betwijfeld of uiteenlopende aspecten van het bestaande en toekomstige maatrege-
len-arsenaal de toets van het EVRM kunnen doorstaan, blijkt dat de functionele
betekenis van het onderscheid tussen straf en maatregel (bet bij maatregel maken
van inbreuken op rechtswaarborgen waarmee de straJoplegging is omgeven)
onder invloed van de jurisprudentie van de ECRM en het EHRM steeds verder
wordt ingeperkt. Dat geldt natuurlijk slechts voorzover de betreffende rechtsbe-
ginselen in het verdrag zijn opgenomen. Het beginsel van de 'proportionele
schuldvergelding' is bijvoorbeeld niet in het verdrag opgenomen. Het lijkt er
zelfs op dat de opstellers van het verdrag er voor hebben gewaakt, nonnen op te
nemen die kunnen worden teruggevoerd op een specifieke straftheorie. Met name
de beginselen die samenhangen met de vergeldingsidee ontbreken in het verdrag
nagenoeg totaal. Ten aanzien van die beginselen laat het verdrag de functionele
betekenis van het onderscheid tussen straf en maatregel onverlet.

11.6 De Nederlandse dogmatiek rondom bet onderscbeid tussen straf en
maatregel in EG-verband

In dit boek is hoofdzakelijk aandacht besteed aan het debat rondom het onder-
scheid tussen straf en maatregel in de context van het Nederlandse strafrecht. De
in dit kader ontwikkelde dogmatiek speelt thans ook een rol in de discussie die in
het verband van de Europese Gemeenschap wordt gevoerd over eigen strafrechte-
lijke competenties van de organ en van de gemeenschap. Deze discussie is aange-
zwengeld door de toenemende ongerustheid over het verschijnsel 'EG-fraude' en
de daarmee samenhangende gebreken in de nationale handhaving van EG-wetge-
ving.

De overdracht van bevoegdheden op het terrein van het strafrecht aan de EG is
een heikele aangelegenheid. De commissie (bet ambtelijk orgaan van de EG)
dringt al jaren aan op een verruiming van haar sanctioneringsbevoegdheid.P'
Daarbij stuit de commissie op het verzet van lidstaten die een aantasting vrezen
van hun nationale soevereiniteit op strafrechtelijk terrein.

2A Zie voor een helder overzicht van eerdere initiatieven tot verruiming van de sanctioneringsbe-
voegdheden van de organen van de gemeenschap: J.A.E. Vervaele, EEG-fraude en Europees
economisch strafrecht, Deventer 1991.
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Een van de vragen die op de bijeenkomst van de ministers van justitie van de
E.G.-staten op 13 november 1991 moest worden beantwoord was of de Commis-
sie naast haar sanctiebevoegdheden op bet terrein van het kartelreeht (zie de artt.
85 tim 87 EG-verdrag), naar bestaand primair Gemeenschapsrecht ook verge-
lijkbare bevoegdheden heeft op andere door het E.G.-verdrag bestreken gebieden.
Tussen de lidstaten bleek over deze vraag een groot verschil van mening te
bestaan. Enkele lidstaten waren van mening dat bet reeht tot het opleggen van
sancties reeds in het bestaande E.G. verdrag besloten ligt. Zij beroepen zich
daarbij met name op de artt. 145, 155 en 172 EEG-verdrag, waarin het sanctie-
reeht impliciet besloten zou liggen. Andere lidstaten voerden daar tegen in dat de
opstellers van het verdrag met de expliciete regeling in de art. 85-87 een exclu-
sieve regeling hebben willen creeren. Toekenning van eigen sanctionerende be-
voegdheden aan instellingen van de gemeenscbap is volgens deze lidstaten een
dermate ingrijpende aangelegenheid en impliceert een zodanige overdracht van
soevereine bevoegdheden van de lidstaten, dat daartoe een uitdrukkelijke wilsbe-
schikking van de lidstaten, in de vorm van een door alle lidstaten via de eigen
constitutionele procedures goed te keuren verdragswijziging, is vereist.

De Nederlandse minister van justitie, die als voorzitter fungeerde, heeft gestreefd
naar een compromis tussen beide standpunten. In zijn brief van 19 maart 1992
verschaft de minister van justitie hieromtrent tekst en uitleg aan de leden van de
tweede kamer.P Uit dit schrijven blijkt dat van Nederlandse zijde is betoogd dat
er bij de beoordeling van de sanctioneringsbevoegdheden van de instellingen van
de gemeenschap onderscheid moet worden gemaak:t tussen reparatoire sancties
enerzijds en punitieve sancties anderzijds. Als reparatoire sancties zouden moeten
worden aangemerkt: 'de volledige of gedeeltelijke ontneming van ten onreehte
verkregen voordeel; de verplichting om ten onreehte ontvangen bedragen, eventu-
eel verhoogd met interesten, ook als die forfaitair zijn vastgesteld, terug te beta-
len; het verbeuren van een bij het aanvragen van een voordeel of het ontvangen
van een voorschot gestelde waarborgsom'. Onder het begrip punitieve sancties
vallen: 'de verplichting een hoger bedrag terug te betalen dan het ten onreehte
ontvangen bedrag, eventueel verhoogd met interesten; uitsluiting gedurende een
bepaalde tijd van een op basis van gemeenscbapsreeht toegekend voordeel, ook
als de marktdeelnemer sleehts een gedeelte van dat voordeel ten onreehte heeft
ontvangen; de wei gering om een voordeel toe te kennen of de intrekking van een
voordeel voor een langere peri ode dan waarop de inbreuk betrekking heeft, als
blijkt dat de begunstigde niet betrouwbaar is; dwangsommen; boetes'.
Nederland heeft het standpunt ingenomen dat de Raad van de EG een algemene
bevoegdheid heeft reparatoire sancties vast te stellen. Daarbij zou de Raad zich
kunnen baseren op 'elke relevante Verdragsbepaling welke hem de bevoegdheid

25 Brief van de minister van justitie, dd 19 maart 1992, H.d.S.G. 1991-1992,22300 VI, nr. 39.
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geeft op een bepaald beleidsterrein "de nodige maatregelen vast te stellen "'. Deze
sancties zouden vervolgens door de Commissie of door de lidstaten kunnen
worden toegepast. Over het onderscheidend criterium tussen reparatoire en
punitieve sancties wordt opgemerkt dat dit 'niet moet worden gezocht in hun
kwaliftkatie als administratieve, civiele of strafrechteIijke sancties, aangezien niet
beslissend is door wie de sanctie wordt opgelegd en volgens welke procedure,
maar in de met de voorziening in de sanctie beoogde doelstelling: Wordt daarmee
(prlmair) beoogd Zeed toe te voegen en een afschrikkend effect te bereiken, dan
kwalificeert dat de sanctie als punitief'P" Na het lezen van dit boek zaI deze
redenering de lezer bekend voorkomen. De kern van het onderscheid tussen straf
en maatregel is ook altijd gezocht in de met deze onderscheiden sancties beoogde
doelstelling. De minister geeft ook ronduit toe dat hij is geinspireerd door de
dogmatiek rondom het onderscheid tussen straf en maatregel. Ik citeer:

'Reparatoire sancties kan men zien als rnaatregel, punitieve sancties als straf. Belangrijkste kenmerken
van de maatregel zijn: het oogmerk van herstel van de oude, rechtmatige, toestand en het niet
ver1angen van een relatie tussen de mate van verwijtbaarheid en de uit de maatregel voortvloeiende
aansprakelijkheid (risicoaansprakelijkheid). Belangrijkste eigenschappen van de straf zijn: het oogmerk
van afschrikking en leedtoevoeging en de noodzakelijke relatie tussen de mate van verwijtbaarheid en
de uit de sanctie voortvloeiende verplichting (schuldbeginsel)'.Z1

Ret met de sanctie beoogde doel vormt, in de visie van de minister, bet criterium
aan de hand waarvan bet recbtskarakter van de sanctie wordt vastgesteld. Ik heb
in dit boek betoogd dat dergelijke redeneringen veel meer problemen oproepen
dan oplossen. Tegen die achtergrond verdient bet geen aanbeveling om de Neder-
landse dogmatiek rondom het onderscheid tussen straf en maatregel naar de
andere lidstaten van de Europese Gemeenscbap te exporteren.

zs H.d.S.G. 1991-1992,22300 VI, 39, p. 9.
17 H.d.S.G. 1991-1992,22300 VI, 39, p. 9.
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Samenvatting

1. Art. 351 van het wetboek van strafvordering luidt: 'Acht de reehtbank het
telastegelegde feit bewezen, het te zijn een stratbaar feit en de verdachte deswege
stratbaar, dan legt zij op de straf of de maatregel, op het feit gesteld'. Uit deze
wetsbepaling blijkt dat het Nederlandse strafreeht twee soorten reakties op
stratbare feiten kent: straffen en maatregelen. Vanwege deze tweedeling wordt
ons strafreehtelijk sanctiestelsel aangeduid met de term 'tweesporenstelsel'. In dit
verband wordt ook het begrip 'dualistisch sanctiestelsel' of kortweg 'dualisme'
gebruikt. Dit ter onderscheiding van een 'monistisch sanctiestelsel' waarin met
een soort sancties wordt gewerkt.

2. De straffen zijn: gevangenisstraf, heehtenis, het verrichten van onbetaalde
arbeid ten algemenen nutte, geldboete, ontzetting van bepaalde reehten, plaatsing
in een rijkwerkinrichting, verbeurdverklaring en openbaarmaking van de rechter-
lijke uitspraak, en voorzover het strafreehtelijk minderjarigen betreft: plaatsing in
een tuchtschool, arrest, geldboete en berisping. De maatregelen zijn: onttrekking
aan het verkeer, ontneming van wederrechtelijk voordeel, schadevergoeding,
plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis en terbeschikkingstelling. Voor jeugdi-
gen gelden de volgende maatregelen: jeugd- TBR, plaatsing in een inrichting voor
buitengewone bebandeling, ondertoezichtstelling en onttrekking aan het verkeer.
Naar deze 'gewone' sancties zijn ook in bet bijzonder strafreeht straffen en
maatregelen opgenomen.

3. Er is in de loop van de geschiedenis veel denkkracht geinvesteerd in het
ontwikkelen van criteria waarmee het onderscbeid tussen straf en maatregel kan
worden verklaard. De verzamelde inzicbten hieromtrent weerspiegelen zicb in de
dogmatiek. In hoofdstuk 1 wordt deze dogmatiek weergegeven en getoetst aan de
verschillen tussen beide sanctiecategorieen in de wet. Daarbij blijkt dat het
wettelijk systeem op tal van punten afwijkt van hetgeen op basis van de dogma-
tiek zou worden verwacht. Bovendien blijken wetgever, reehter en exeeutieve in
de praktijk niet goed met het dualistisch stelsel uit de voeten te kunnen. De
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justitiabele tenslotte begrijpt het onderscheid niet of ervaart het -niet altijd ten
onrechte- als hypocriet.

4. Ik heb mij de vraag gesteld waarom de wetgever, in de volle wetenschap van
de problemen die het tweesporenstelsel in de rechtspraktijk oproept, en naar
verondersteld mag worden ook in de wetenschap dat de wetssystematiek dien-
aangaande niet aansluit op de bestaande dogmatische schema's, niettemin vast-
houdt aan het onderscheid tussen straf en maatregel. Er worden zelfs nog gere-
geld nieuwe maatregelen ingevoerd. De voordeelsontnemingsmaatregel en de
schadevergoedingsmaatregel vormen daarvan een voorbeeld. Kortom: het lijkt
erop dat de strafrechtelijke maatregel tot de juridische vanzelfsprekendheden
behoort.

5. Hiermee kom ik toe aan de vraagstelling van deze dissertatie. Deze luidt: Moet
het onderscheid tussen straf en maatregel als uitgangspunt voor toekomstige
wetgeving worden gehandhaafd of kan het komen te vervallenl De kern van mijn
onderzoek kan worden omschreven als een speurtocht naar de motieven van de
wetgever voor de invoering van, en het vasthouden aan het tweesporenstelsel.
Aangezien het tweesporenstelsel het gevolg is van een geleidelijk proces van
wetswijzigingen op onderdelen van het sanctiestelsel, moest de ontwikkeling van
het sanctiestelsel stap voor stap worden ontleed. Dit is gebeurd in de hoofdstuk-
ken 2 tim 10, waar achtereenvolgens wordt stilgestaan bij de inzichten van de
hervormingsgezinde penalisten uit de 17de en de 18de eeuw (hoofdstuk 2), de
codificaties uit de Fransche tijd (hoofdstuk 3), de strafwetgeving en het bijbeho-
rende neo-klassieke gedachtengoed in de 19de eeuw (hoofdstuk 4) en de ideeen
van de moderne richting (hoofdstuk 5). Hoofdstuk 6 tim 10 staan in het teken van
de ontwikkeling van het Nederlandse strafrechtelijk sanctiestelsel vanaf de
eeuwwisseling.

6. Op basis van de analyse in de hoofdstukken 2 tim 10 kom ik tot de conclusie
dat de woorden 'straf' en 'maatregel' weliswaar vanaf het einde van de l Sde
eeuw een onafscheidbaar begrippenpaar vormen in de strafwetgeving en in de
rechtsgeleerde literatuur, maar dat de dogmatische betekenis van het onderscheid
tussen beide termen niet constant is. Niettegenstaande deze verschuivingen in de
dogmatiek is de functionele betekenis van het dualisme sinds het einde van de
18de eeuw nagenoeg onveranderd. Strafrechtelijke maatregelen blijken namelijk
altijd in verband staan met uitzonderingen op de strafrechtelijke dogmatiek inzake
de strafoplegging. Vormen van leedtoevoeging door de strafrechter op te leggen,
die niet met het strafbegrip zijn te verenigen, maar die niettemin noodzakelijk
worden geacht, worden steevast tot maatregel bestempeld. Hierdoor kan worden
vastgehouden aan een strafotelsel dat in de beleving van velen nog immer op neo-
klassieke uitgangspunten is gebaseerd. Aan deze neo-klassieke uitgangspunten
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wordt zoveel belang gehecht omdat ze worden beschouwd als de centrale waar-
borgen voor een rechtvaardige bestraffing. Anders gezegd: de neo-klassieke
beginselen zijn stuk voor stuk voorwaarden voor een rechtvaardige straf. Zo
bezien wordt het verklaarbaar waarom het dualisme in de reehtspraktijk zoveel
problemen oproept. De door de klassieke rechtsbeginselen gegenereerde rechtsbe-
scherming wordt immers ondergraven indien op voorhand wordt aangenomen dat
deze beginselen voor de maatregeltoepassing geen betekenis hebben. Dat geldt
temeer omdat het onmogelijk is gebleken straf en maatregel naar hun wezen te
onderscheiden. De dogmatiek rond het onderscheid tussen beide sanctiecate-
gorieen blijft daardoor steken in criteria die zijn gebaseerd op de intentie van de
wetgever om al dan niet leed toe te voegen, terwijl rowel de straf als de maatre-
gel de facto altijd een leed voor de gevonniste persoon inhouden. Het gevaar van
'Etikettenschwindel' is onder deze omstandigheden niet denkbeeldig. Bovendien
leidt de discrepantie tussen de bedoelingen van de wetgever en de perceptie van
de justitiabele tot grote frustraties. Deze zijn groter indien de maatregel ingrijpen-
der is.

7. Dat brengt mij op de TBS, die onbetwistbaar geldt als de meest ingrijpende
maatregel. De TBS (toen nog TBR genoemd) is in 1928 ingevoerd om het hoofd
te kunnen bieden aan een accuut straftoemetingsprobleem. Dit probleem werd
veroorzaakt door de introductie van het begrip 'psychopaat'. Psychopaten waren
naar de toenmalige opvattingen personen die lijden aan een geestesstoornis die
hen enerzijds kwalificeerde als 'verminderd-toerekeningsvatbaar' en anderzijds
markeerde als gemeengevaarlijk. Op basis van het proportionele vergeldings-
beginsel (d.w.z. straf naar de mate van schuld) zouden dergelijke personen
vanwege het verminderde verwijt dat hen kan worden gemaakt in aanmerking
komen voor een korte straf terwijl hun gemeengevaarlijke karakter nu juist voor
een lange vrijheidsbeneming pleit. De introductie van de TBR naast de gevange-
nisstraf bood een uitweg uit dit dilemma. De op basis van het beginsel van
proportionele schuldvergelding toegemeten straf werd aangevuld met een TBR die
louter was gebaseerd op de noodzaak om de maatschappij te beveiligen.
Ik kom in hoofdstuk 10 tot de conclusie dat deze theoretische onderbouwing van
de eigen plaats van de terbeschikkingstelling naast de gevangenisstraf geen prakti-
sche betekenis meer heeft sinds de hoge raad uitdrukkelijk en herhaaldelijk heeft
bepaald dat de reehter bij het bepalen van de duur van de gevangenisstraf reke-
ning mag houden met de noodzaak de maatschappij te beveiligen zelfs indien dat
in concreto leidt tot een langere gevangenisstraf dan op basis van de proportio-
nele schuldvergelding gerechtvaardigd zou zijn. Voorstanders van het dualisme
betogen echter dat de (gevangenis)straf de verantwoordelijkheid van de veroor-
deelde manifest maakt terwijl de TBS deze functie zou ontberen. Dit criterium
kan het naast elkaar handhaven van de gevangenisstraf en de TBS mijns inziens
niet reehtvaardigen. Indien een verdachte wordt veroordeeld wegens een door
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hem begaan delict wordt bij per definitie verantwoordelijk gesteld voor zijn
gedrag. Bij combinatievonnissen (veroordelingen tot gevangenisstraf en TBS) is
het al helemaal onlogisch een psycbisch gestoorde dader zowel te confronteren
met een straf waarmee zijn verantwoordelijkheid tot uitdrukking wordt gebracht,
als met een maatregel waarmee zijn 'niet-verantwoordelijk-zijn' wordt gei1lus-
treerd. Het is van tweeen ren: of de verdachte wordt verantwoordelijk gesteld
voor zijn gedrag hetgeen in een strafoplegging of een toepassing van art. 9a Sr.
tot uitdrukking wordt gebracht, of bij wordt niet verantwoordelijk gesteld hetgeen
dient te leiden tot ontslag van aile rechtsvervolging. Bovendien indien het zo is
dat de terbeschikkinggestelde niet verantwoordelijk wordt gesteld voor zijn
handelen dan rijst de vraag waarop het recht van de overheid om hem van zijn
vrijheid te beroven dan wel is gebaseerd. Die rechtvaardiging kan niet zonder-
meer worden gezocht in de maatschappelijke beveiliging omdat deze doelstelling
ook met de straf kan worden nagestreefd en bovendien bij combinatievonnissen
reeds is verdisconteerd in de duur van de opgelegde (gevangenis)straf. Daarom
wordt de rechtvaardiging van de TBS voortdurend gezocht in de noodzaak van
een (psycbiatrisch-medische) behandeling. Daarbij wordt dan de indruk gewekt
alsof deze behandeling mede plaats vindt in het belang van de betrokkene.
Natuurlijk: Zieke mensen, of zij nu een delict hebben gepleegd of niet, hebben
recht op (medische) verzorging. Dat betekent rnijns inziens dat een (geestes)zieke
gevangene vanaf de eerste dag van zijn detentie aanspraak moet kunnen maken op
verpleging. De TBS staat echter niet in de eerste plaats in het teken van verple-
ging maar van een psycbiatrisch-therapeutische behandeling die een zodanige
gedragsbeinvloeding of zelfs persoonlijkheidsverandering tot doel heeft dat de
kans op nieuwe delicten wordt verkleind. Deze behandeling is met andere woor-
den een onlosmakelijk onderdeel van de maatschappelijke beveiliging. Indien
wordt onderkend dat de gevangenisstraf mede in dienst staat van de maatschappe-
lijke beveiliging dan gaat het toch niet aan om het instrument daartoe, de psycbia-
trisch-therapeutische behandeling, te reserveren voor een uitdrukkelijk van de
gevangenisstraf afgegrensde TBS-maatregel.
In hoofdstuk 10 worden nog meer bezwaren tegen het voortbestaan van de TBS
ingebracht. Zo wordt o.a. betoogd dat het dualisme tussen gevangenisstraf en
TBS leidt tot rechtsongelijkheid en bovendien een optimale individualisatie van de
sanctie verhinderd.

8. Het zal duidelijk zijn dat de bier boven geschetste inzichten leiden tot een
negatieve beantwoording van de vraagstelling. Het onderscheid tussen straf en
maatregel dient te vervallen en moet zeker geen uitgangspunt blijven voor toe-
komstige wetgeving. Ben belangrijk voordeel van een monistisch sanctiestelsel is
dat daarmee de betekenis van de klassieke rechtsbeginselen kan worden versterkt.
Daarbij kunnen de inzichten die honderd jaar geleden door de aanhangers van de
moderne richting werden ontwikkeld als uitgangspunt dienen. In de moderne

486



strafreehtstheorie werd de strafoplegging niet gebaseerd op normatieve uitgangs-
punten maar op langs wetenschappelijke weg blootgelegde doelmatigheidscriteria.
Ik heb in hoofdstuk 5 aangetoond dat in de modeme strafreehtsleer de klassieke
reehtsbeginselen wei een rol speelden. Zij werden gezien als de reehtspolitieke
randvoorwaarden van een op doeimatigheid georienteerd strafreeht. Door de
klassieke rechtsbeginselen te beschouwen als exteme toetsingscriteria kon ten
aanzien van elke doelmatige straf afzonderlijk worden bepaald of deze ook in
rechtspolitiek opzicht acceptabel is. Het tot straf danwel tot maatregel benoemen
van sancties kan in deze beschouwingswijze geen invloed hebben op hun verhou-
ding tot de klassieke reehtsbeginselen. Een dergelijke benadering is ook thans nog
bruikbaar. Elke vorm van leedtoevoeging opgelegd door de strafreehter wordt als
straf aangemerkt. Een zodanige straf moet dienstbaar zijn aan de gangbare sane-
tiedoelen. Daamaast dient aan de hand van de klassieke reehtsbeginselen te
worden beoordeeld of deze straf ook uit reehtspolitiek oogpunt acceptabel is.
Deze reehtspolitieke waardering van sancties is thans te veel naar de achtergrond
verschoven. Dit wordt veroorzaakt doordat het klassieke gedachtengoed te zeer is
ingekapseld in de dogmatiek. Het thans aanhangige wetsvoorstel 21504, inzake de
voordeelsontnemingsmaatregel, vormt daarvan een voorbeeld. In de memorie van
toelichting wordt sterk de nadruk gelegd op de inpassing van concrete voorstellen
in de bestaande dogmatiek rondom het onderscheid tussen straf en maatregel.
Over de implicaties van deze voorstellen voor de reehtsbescherming van de
justitiabele ten opzichte van de overheid wordt nauwelijks nog gesproken.

9. Hoe zo'n monistisch altematief eruit zo kunnen zien valt het best te illustreren
aan de hand van de TBS. Verminderd toerekeningsvatbare daders (of liever: ple-
gers van strafbare feiten die lijden aan psychiatrische stoornissen), zouden
conform de huidige praktijk moeten worden veroordeeld tot een (qua duur
gefixeerde) gevangenisstraf, echter met dit verschil dat daarnaast niet langer een
TBS kan worden opgelegd. Indien van een strafreehtelijk verwijt als gevolg van
een zeer emstige psychiatrische stoornis geen sprake is, dient de verdachte te
worden ontslagen van alle reehtsvervolging. De verdere opvang van een dergelijk
persoon is een zaak van de geestelijke gezondsheidszorg dan wel van de handha-
ving van de open bare orde, en derhalve een kwestie die in de wet-bopz zal
moeten worden geregeld. De verantwoordelijkheid van de strafreehter bestaat
daarin dat hij bij de straftoemeting uiteenlopende factoren verdisconteerd. Het
verwijt dat de verdachte kan worden gemaakt is sleehts een van die factoren.
Daamaast dient de reehter rekening te houden met de persoon van de veroordeel-
de, de ernst van het feit, en het belang van maatschappelijke beveiliging. Daarbij
zou als randvoorwaarde dienen te gelden dat de in concreto opgelegde straf in de
ogen van de reehtsgenoten van de justitiabele niet onevenredig zwaar mag zijn ten
opzichte van het gepleegde delict. In de tenuitvoerleggingssfeer dient de behoefte
aan een psychiatrische behandeling een belangrijk seleetieeriterium te zijn. Indien
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deze behoefte aanwezig is zal de veroordeelde in een behandelingsgevangenis
(thans een TBS-kliniek) moeten worden geplaatst. Zijn rechtspositie dient gelijk
te zijn aan die van gedetineerden die in gewone gevangenissen verblijven. Dat
betekent mijns inziens dat behandelingsmethoden die een belangrijke inbreuk met
zich meebrengen op de lichamelijke integriteit van de betrokkene slechts op basis
van een zogenoemd behandelingscontract kunnen plaats vinden. Zodra dat moge-
lijk is volgt overplaatsing naar een 'gewone' gevangenis.

10. De afwijzing van het dualisme heeft natuurlijk niet alleen consequenties voor
de verhouding tussen de gegevangenisstraf en de TBS. In mijn boek ga ik in op
de gevolgen voor het jeugdsanctiestelsel, de voordeelsontnemings- en schadever-
goedingssanctie, alsmede zgn. alternatieve sancties. Bovendien wordt ruimschoots
aandacht besteed aan de sancties in het economisch strafrecht.
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Zusammenfassung

1. Art. 351 der niederlandischen Strafprozefiordnung lautet: "Halt das Gericht die
zur Last gelegte Tat als strafbare Handlung fur bewiesen und den Angeklagten
deswegen fiir strafbar, verhiingt es die fiir die Tat verwirkte Strafe oder MaB-
regel". Aus dieser Regelung ergibt sich, daB das niederliindische Strafrecht zwei
Formen von Reaktionen auf strafbare Handlungen kennt: Strafen und Mafiregeln.
Aufgrund dieser Zweiteilung wird unser strafrechtliches Sanktionssystem mit dem
Begriff "zweispuriges System" bezeichnet. In diesem Zusammenhang wird femer
der Begriff "dualistisches Sanktionssystem" oder kurz "Dualismus" verwandt.
Dies dient der Unterscheidung von einem monistischen Sanktionssystem, in dem
es nur eine Sanktionsform gibt.

2. Die Strafen sind: Gefangnisstrafe, Haft, gemeinniitzige Arbeit, Geldstrafe,
Entzug bestimmter Rechte, Einweisung in ein staatliches Arbeitshaus, Anordnung
des Verfalls, Veroffentlichung des Urteils und soweit es strafrechtlich Minder-
jahrige betrifft: Einweisung in eine Erziehungsanstalt, Arrest, Geldstrafe und
Verweis. Die Maliregeln sind: Einziehung, Abschopfung widerrechtlich erlangter
Vorteile, Schadenswiedergutmachung, Einweisung in eine psychiatrische Klinik
und Zurverfiigungstellung (Unterbringung in eine Ptlegeeinrichtung von Amts
wegen). Fiir Jugendliche gelten folgende MaBregeln: Zurverfligungstellung,
Einweisung in eine besondere Behandlungseinrichtung, Anordnung der Erzie-
hungsbeistandsschaft und Einziehung. Neben diesen "gewohnlichen" Sanktionen
enthalt auch das besondere Strafrecht Strafen und MaBregeln.

3. Im Laufe der Geschichte wurden viele Uberlegungen in die Entwicklung von
Kriterien investiert, mit denen der Unterschied zwischen Strafe und MaBregel
deutlich gemacht werden kann. Die Vielzahl der hierzu gefundenen Erkenntnisse
spiegeln sich in der Dogmatik wider. Im Kapitel 1 wird diese Dogmatik darge-
stellt und anhand der Unterschiede zwischen beiden Sanktionsformen im Gesetz
iiberpriift. Dabei zeigt sich, daf das gesetzliche System in vielen Punkten von
dem, was man auf der Grundlage der Dogmatik erwarten konnte, abweicht.
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Uberdies kommen Gesetzgeber, Richter und Exekutive in der Praxis mit dem
dualistischen System offensichtlich nicht besonders gut zurecht. Der mit dem
Strafrecht Konfrontierte schlieBlich versteht den Unterschied nicht oder erfiihrt
ibn nicht immer zu Unrecht als Hypokresie.

4. Ich habe mir die Frage gestellt, warum der Gesetzgeber, in vollem BewuBtsein
der Probleme, die das zweispurige System in der Rechtspraxis hervorruft und -
wie angenommen werden darf - auch in dem BewuBtsein, daB sich die dies-
beziigliche Gesetzessystematik nicht in die bestehenden dogmatischen Schemata
einreiht, trotzdem weiterhin an der Unterscheidung zwischen Strafe und MaBregel
festhalt. Es werden sogar noch regelmiillig neue MaBregeln eingefiihrt, Beispiel
hierfilr sind die MaBregeln der Vorteilsabschopfung und die MaBregel des
Schadensersatzes. Kurzum: Es scheint, daB die strafrechtliche MaBregel zu den
juristischen Selbstverstiindlichkeiten gehort.

5. Damit komme ich zu der zentralen Fragestellung dieser Dissertation. Sie
lautet: MuB die Unterscheidung zwischen Strafe und MaBregel als Ausgangspunkt
fUr zukiinftige Gesetzgebungsvorhaben beibehalten werden oder kann sie wegfal-
len? Der Kern meiner Untersuchung kann als ein Erkundungsgang nach den
Motiven des Gesetzgebers fiir die Einfiihrung des zweispurigen Systems und sein
Festhalten daran beschrieben werden. Angesichts der Tatsache, daB das zweispu-
rige System die Folge eines allmahlich verlaufenden Prozesses von Gesetzesande-
rungen zu einzelnen Teilen des Sanktionssystems ist, muBte die Entwicklung des
Sanktionssystems Schritt fUr Schritt nachvollzogen werden. Dies erfolgt in den
Kapiteln 2 bis 10, in denen in chronologischer Reihenfolge die Erkenntnisse der
reformorientierten Ponalisten aus dem 17. und 18. Jahrhundert (Kapitel 2), die
Kodifikationen aus der franzosischen Zeit (Kapitel 3), die Strafgesetzgebung und
das damit einhergehende neo-klassische Gedankengut des 19. Jahrhunderts
(Kapitel 4) und die Ideen der modernen Richtung (Kapitel 5) behandelt werden.
Kapitel 6 bis 10 stehen im Zeichen der Entwicklung des niederlandischen straf-
rechtlichen Sanktionssystems seit der Jahrhundertwende.

6. Auf der Grundlage der in den Kapiteln 2 bis 10 durchgefiihrten Analyse
komme ich zu der SchluBfolgerung, daB die Begriffe "Strafe" und "MaBregel"
zwar seit dem Ende des 18. Jahrhunderts ein untrennbares Begriffspaar in Straf-
gesetzgebung und Literatur bilden. Jedoch ist die dogmatische Bedeutung der
Unterscheidung zwischen beiden Begriffen nicht konstant. Trotz dieser Verschie-
bungen in der Dogmatik ist die funktionale Bedeutung des Dualismus seit Ende
des 18. Jahrhunderts nahezu unverandert. Strafrechtliche MaBregeln stehen
namlich offensichtlich immer im Zusammenhang mit Ausnahmen von der straf-
rechtlichen Dogmatik betreffend die Strafzumessung. Diejenigen vom Richter zu
verhangenden Formen von Ubelszufiigung, die nicht mit dem Strafbegriff verein-
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bar sind, trotzdem aber fiir notwendig erachtet werden, werden regelmiillig zu
MaBregeln gestempelt. Dass ermoglicht es, an einem Strafsystem festzuhalten,
das von vielen noch immer als auf neo-klassischen Ausgangspunkten basierend
empfunden wird. Diesen neoklassischen Ausgangspunkten wird so viel Bedeutung
beigemessen, weil sie als die zentralen Garantien fiir eine gerechte Bestrafung
angesehen werden. Anders ausgedriickt: Die neo-klassichen Prinzipien sind jedes
fiir sich Voraussetzungen fiir eine gerechte Strafe. So gesehen wird verstandlich,
warum der Dualismus in der Rechtspraxis so viele Probleme hervorruft. Der
durch klassiche Rechtsprinzipien erzeugte Rechtsschutz wird ja untergraben,
wenn schon im voraus angenommen wird, daB diese Prinzipien fiir die Anwen-
dung von MaBregeln keine Bedeutung haben. Dies gilt umso mehr, als es sich als
unmoglich erwiesen hat, Strafe und MaBregel ihrem Wesen nach zu unterschei-
den. Die Dogmatik zur Unterscheidung zwischen beiden Sanktionskategorien
erscbopft sich daher in Kriterien, die sich auf die Intention des Gesetzgebers, ein
Ubel zuzufiigen oder nicht griinden, obwohl sowohl die Strafe als auch die
MaBregel fiir den Verurteilten de facto immer ein Ubel beinhalten. Die Gefahr
eines Etikettenschwindels ist unter diesen Umstanden keine blofle Einbildung.
Dariiber hinaus fiihrt die Diskrepanz zwischen den Bedeutungen, die der Ge-
setzgeber diesen Begriffen zugrundegelegt hat und der Art und Weise, wie der
mit dem Strafrecht Konfrontierte sie wahrnimmt, zu groBen Frustrationen. Diese
verstiirken sich noch, wenn die MaBregel einen groBeren Eingriff als eine Strafe
beinhal tet.

7. Das fiihrt mich zur MaBregel der TBS (Zurverfiigungstellung bzw. Unterbring-
ung in eine Ptlegeeinrichtung von Amts wegen), die unbestreitbar als die MaB-
regel mit dem intensivsten Eingriff gilt. Die TBS (damals noch TBR - Zur-
verfiigungstellung an die Regierung - genannt) wurde 1928 eingefiihrt, urn einem
akuten Strafzumessungsproblem die Stirn bieten zu konnen, Dieses Problem
wurde durch die Einfiihrung des Begriffes "Psychopath" verursacht. Psychopa-
then waren nach damaliger Auffassung Personen, die an einer geistigen Storung
litten, die sie einerseits als vermindert schuldfiihig und andererseits als gemein-
gefahrlich qualifizierte. Auf der Grundlage des proportional en Schuldprinzips
(d.h. Strafe entsprechend dem MaB der Schuld) miiBten derartige Personen
aufgrund des geringeren Schuldvorwurfs, der ihnen gemacht werden kann, fiir
eine kurze Strafe in Betracht kommen, wiihrend ihr gemeingefiihrlicher Charakter
eben gerade fiir einen langen Freiheitsentzug spricht. Die Einfiihrung der TBR
neben der Gefangnisstrafe bot einen Ausweg aus diesem Dilemma. Die auf der
Grundlage des proportionalen Schuldprinzips zuerkannte Strafe wurde ergiinzt urn
eine TBR, die sich einzig auf die Notwendigkeit grilndete, die Gesellschaft zu
schiitzen.
In Kapitel 10 komme ich zu der Schlufifolgerung, daB diese theoretische Unter-
mauerung eines eigenen Standortes fiir die TBS neben der Gefangnisstrafe keine
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praktische Bedeutung mehr hat, seitdem der Hoge Raad ausdriicklich und wieder-
holt entschieden hat, daB der Richter bei der Festlegung der Dauer der Gefang-
nisstrafe die Notwendigkeit, die Gesellschaft zu schiitzen, beriicksichtigen muB,
selbst wenn dies im konkreten Fall zu einer liingeren Gefangnisstrafe fiihrt, als
dies auf der Grundlage des proportional en Schuldprinzips gerechtfertigt ware.
Befilrworter des Dualismus argumentieren jedoch, daB die (Gefiingnis)strafe die
strafrechtliche Verantwortlicbkeit des Verurteilten offenbart, wahrend die TBS
dieser Funktion entbehrt. Dieses Kriterium kann aber die kumulative Verhiingung
von Gefangnisstrafe und TBS m. E. nicht rechtfertigen. Wenn der Angeklagte
aufgrund eines von ibm begangenen Deliktes verurteilt wird, wird er per defini-
tionem fiir seine Handlung verantwortlich gemacht. Bei Kombinationsurteilen
(Verurteilungen zu Gefiingnisstrafe und TBS) ist es doch vollig unlogisch, einen
psychisch kranken Tater sowohl mit einer Strafe zu konfrontieren, mit der seine
strafrechtliche Verantwortlicbkeit zum Ausdruck gebracht wird, als auch mit
einer Mafsregel, mit der seine "Nicht-Verantwortlichkeit" illustriert wird, Es ist
nur das eine oder das andere moglich: Entweder wird der Angeklagte fur seine
Handlung verantwortlich gemacht, was in einer Verurteilung zu einer Strafe oder
durch eine Anwendung von Art. 9a nlStGB zum Ausdruck gebracht wird, oder
er wird fiir nicht verantwortlich erklart, was zu einer Freistellung von jeglicher
strafrechtlichen Verfolgung fiihren mull. Wenn es sich so verbalt, daB der in eine
staatliche Einrichtung Eingewiesene fiir sein Handeln nicht verantwortlich ist,
dann stellt sich dariiber hinaus die Frage, worauf sich das Recht des Staates, ibn
der Freiheit zu berauben, stiitzt. Die Rechtfertigung kann nicht ohne wei teres im
Schutz der Gesellschaft gesucht werden, da dieses Ziel auch mit einer Strafe
erreicht werden kann und dariiber hinaus bei Kombinationsurteilen schon in die
Dauer der verhiingten (Gefangnisjstrafe einbezogen worden ist. Aus diesem
Grunde wird die Rechtfertigung der TBS bestiindig in der Notwendigkeit einer
(psychiatrisch-medizinischen) Behandlung gesucht. Dabei wird dann der Eindruck
erweckt, als ob diese Behandlung auch im Interesse des Betroffenen erfolge.
Natiirlich: kranke Menschen haben - unabhiingig davon, ob sie eine Straftat
begangen haben oder nicht - ein Recht auf (medizinische) Versorgung. Das
bedeutet m.E., daB ein (geistes)kranker Gefangener vom ersten Tag seiner Haft
an einen Anspruch auf Pflege gel tend machen konnen muB. Die TBS steht jedoch
nicht in erster Linie im Zeichen der medizinisehen Versorgung, sondern einer
psychiatriscb-therapeutischen Behandlung, die eine Verhaltensbeeinflussung oder
sogar Personlichkeitsveranderung zum Ziel hat, der zufolge die Moglichkeit der
Begehung von neuen Straftaten vermindert wird. Diese Behandlung ist mit
anderen Worten ein untrennbarer Bestandteil des Sehutzes der Gesellsehaft. Wenn
erkannt wird, daf die Gefangnisstrafe auch zum Schutz der Gesellsehaft erfolgt,
dann geht es doch nieht an, das entsprechende Instrument, die psychiatrisch-
therapeutisehe Behandlung, ffir eine ausdriieklich von der Gefiingnisstrafe abge-
grenzte TBS-MaBregel zu reservieren.
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In Kapitel 10 werden weitere Bedenken gegen einen Fortbestand der TBS vorge-
bracht. So wird unter anderem argumentiert, daf der Dualismus zwischen
Gefangnisstrafe und TBS zu einer Rechtsungleichheit fiihrt und dariiber hinaus
eine optimale Individualisierung der Sanktion verbindert.

8. Es wird wohl deutlich, daf die hier oben skizzierten Erkenntnisse zu einer
negativen Beanwortung der zentralen Fragestellung fiihren. Die Unterscheidung
zwischen Strafe und Mallregel muB wegfallen und darf sicherlich kein Ausgangs-
punkt fiir zukiinftige Gesetzgebungsvorhaben bleiben. Wichtiger Vorteil eines
monistischen Sanktionssystems ist, daf auf diesem Wege die Bedeutung der
klassischen Rechtsprinzipien verstiirkt werden kann. Dabei konnen die Erkennt-
nisse, die vor hundert Jahren von den Verfechtern der modernen Richtung
entwickelt wurden, als Ausgangspunkt dienen. In der modernen Strafrechtstheorie
wurde die Verhangung von Strafen nicht auf normative Ausgangspunkte, sondern
auf von der Wissenschaft aufgedeckte ZweckmaBigkeitskriterien gegriindet. Ich
habe in Kapitel 5 deutlich gemacht, daB die klassischen Rechtsprinzipien auch in
der modernen Strafrechtslehre sehr wohl eine wichtige Rolle gespielt haben. Sie
wurden als rechtspolitische Grundbedingungen fiir ein auf ZweckmaBigkeit bin
ausgerichtetes Strafrecht angesehen. Indem die klassischen Rechtsprinzipien als
externe Priifungskriterien angesehen wurden, konnte hinsichtlich jeder zweck-
miiBigen Strafe im einzelnen festgelegt werden, ob diese auch in rechtspolitischer
Hinsicht akzeptabel ist. Bei dieser Betrachtungsweise kann die Bezeichnung von
Sanktionen als Strafe oder Mafiregel keinen EinfluB auf ihr Verhaltnis zu den
klassischen Rechtsprinzipien haben. Ein derartiger Ansatz ist auch heute noch
brauchbar. Jede Form von durch den Richter zugefiigter Ubelszufugung wird als
Strafe bezeichnet. Eine derartige Strafe muB den herrschenden Sanktionszielen
nutzbar sein. Dariiber binaus muB anhand der klassischen Rechtsprinzipien
beurteilt werden, ob die Strafe auch in rechtspolitischer Hinsicht akzeptabel ist.
Diese rechtspolitische Bewertung von Sanktionen ist gegenwiirtig viel zu weit in
den Hintergrund geraten. Der Grund dafilr liegt in der Tatsache begriindet, daf
das klassische Gedan.kengut zu sehr in der Dogmatik eingekapselt ist. Der ge-
genwartig anhiingige Gesetzesentwurf 21504 betreffend die Mahregel der Vor-
teilsabschopfung bildet hierfur ein Beispiel. Die Entwurfsbegriindung legt die
Betonung sehr stark auf eine Anpassung der konkreten Vorschlage an die beste-
hende Dogmatik zur Unterscheidung zwischen Strafe und Mafiregel. Uber die
Implikationen dieser Vorschlage fiir den Rechtsschutz des Titers gegeniiber dem
Staat wird kaum noch gesprochen.

9. Wie eine monistische Alternative aussehen konnte, liiBt sich am besten anhand
der TBS illustrieren. Vermindert schuldfahige Titer (oder besser: Tater von
strafbaren Taten, die an psychischen Storungen leiden), miiBten nach der jetzigen
Praxis zu einer (hinsichtlich ihrer Dauer festgelegten) Gefangnisstrafe verurteilt
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werden, allerdings mit dem Untersehied, daf dariiber hinaus nieht Hinger eine
TBS ausgesproehen werden kann. In den Fallen, in denen von einem strafrechtli-
chen Sehuldvorwurf aufgrund einer sehr sehweren psyehisehen Stcrung keine
Rede ist, muB der Angeklagte von jeglieher Rechtsverfolgung freigesteUt werden.
Die weitere Betreuung einer solchen Person ist Saehe der psyehiatrisehen Ge-
sundheitssorge bzw. eine Angelegenheit der offentliehen Ordnung und demzufol-
ge eine Frage, die im Gesetz iiber die besondere Aufnahme in psyehiatrisehe
Kliniken (Wet bopz) geregelt werden muB. In den Veantwortungsbereich des
Strafrichters fallt es, bei der Strafzumessung unterschiedliche Faktoren einzube-
ziehen. Der Schuldvorwurf, der dem Angeklagten gemacht werden kann, ist nur
ein Faktor von mehreren. Darilber hinaus muB der Richter die Person des
Angeklagten, die Schwere der Tat und das offentliche Interesse an einem Schutz
der Gesellschaft beriicksichtigen. Dabei miiBte als Grundbedingung gel ten, daf
die in concreto verhiingte Strafe in den Augen der Rechtsgenossen des Verurteil-
ten im Verhiiltnis zur veriibten Straftat nicht ungleichmiiBig schwer sein darf. In
der Vollstreckungsphase muB der Bedarf fiir eine psyehiatrische Behandlung ein
wichtiges Auswahlkriterium sein. Wenn ein solcher Bedarf vorhanden ist, muB
der Verurteilte in eine Behandlungsstrafanstalt (jetzt eine TBS-Klinik) eingewie-
sen werden. Seine Rechtsposition muf der von Inhaftierten in norroalen Strafan-
stalten entsprechen. Das bedeutet m.E., daf Behandlungsmethoden, die einen
wesentlichen Eingriff in die korperliche Integritiit des Betroffenen mit sich
bringen, nur auf der Grundlage eines sogenannten Behandlungsvertrages erfolgen
konnen. Sobald es moglich ist, erfolgt die Uberweisung in eine "norroale"
Strafanstalt.

10. Die Ablehnung des Dualismus hat natiirlich nieht nur Konsequenzen fiir das
Verhiiltnis zwischen Gefangnisstrafe und TBS. In meiner Arbeit gehe ich auf die
Folgen filr das Jugendsanktionssystem, die Sanktionen der Vorteilsabschopfung
und der Schadenswiedergutmachung sowie sogenannte alternative Sanktionen ein.
Dariiber hinaus werden die Sanktionen des Wirtschaftsstrafrechts ausfiihrlich
behandelt.
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Summary

1. Art. 351 of the Code of Criminal Procedure states: "When the court finds the
charge proven to be a punishable offence, and the defendant therefore subject to
punishment, it then imposes the fitting punishment or measure for that offence".
It can be seen from this legal rule that the Dutch criminal justice system has two
means of dealing with punishable offences: punishments and measures. Because
of this division, our criminal sanctions system has been characterized as a 'two-
track system'. The term 'dualistic sanctions system', or simply 'dualism', has
also been used here. This distinguishes it from a 'monistic sanctions system' with
only one type of sanctions.

2. The punishments are: imprisonment, detention, performing unpaid community
service, fines, deprivation of certain rights, placement in a state work institution,
confiscation and publicizing the verdict. Criminal punishment for minors inclu-
des: placement in a reform school, arrest, fines and reprimands. The measures
are: withdrawal from circulation, deprivation of unlawfully received benefits,
damages, placement in a psychiatric institution and TBS (detention under a
hospital order). The following measures apply to youthful offenders: youth TBS,
placement in an institution for special treatment, placement under supervision and
withdrawal from circulation. In addition to these 'regular' sanctions, punishments
and measures are also contained in the special criminal statutes.

3. In the course of history, much mental energy has been invested in developing
criteria for distinguishing punishments from measures. The legal dogma is a
reflection of diverse insights into this matter. In chapter 1, this dogma is presen-
ted and examined for the differences under the law between the two categories of
sanctions. The legal system is shown to diverge on a number of points from what
one would expect based on the dogma. Moreover, legislature, executive and
judiciary seem unable to adequately cope with the dualistic system. The justicia-
bles, finally, either do not understand the system or they find it - not always
unjustifiably - hypocritical.
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4. I have asked myself why the legislator, while fully aware of the problems with
the two-track system in legal practice and, it may be assumed, also aware that the
legal system in this regard does not coincide with existing dogma, nevertheless
holds onto the difference between punishment and measure. New measures are
even being introduced regularly. The measures for damages and deprivation of
benefits are examples of these. In short: it would appear that the criminal measu-
re is a legal matter of course.

5. I hereby come to the question posed by this dissertation, namely: Must the
difference between punishment and measure remain the starting point for future
legislation, or can it be dispensed with? The core of my study can be described
as a search for the legislator'S motivation in introducing and holding onto the
two-track system. Since the two-track system is a result of a gradual process of
changes in the legal rules of the penal system, the development of the penal
system must be explained step by step. This is done in chapters 2 through 10,
which deal, respectively, with the insights of reform-oriented penologists from
the 17th and 18th centuries (chapter 2), codifications from the French period
(chapter 3), the criminal legislation and accompanying neo-classical views of the
19th century (chapter 4) and the ideas of the modern school (chapter 5). Chapters
6 to 10 cover the development of the Dutch criminal sanctions system since the
turn of the century.

6. On the basis of the analysis in chapters 2 through 10, I come to the conclusion
that although the words 'punishment' and 'measure' have been inseparable twin
concepts in criminal legislation and legal literature since the end of the 18th
century, the dogmatic significance of the differentiation between the two terms
has not been constant. Despite this shift in dogma, the functional significance of
dualism has remained virtually unchanged since the end of the 18th century.
Criminal measures always appear in connection with exceptions to the criminal
law dogma on imposing punishment. Those forms of additional suffering to be
imposed by the criminal judge which are irreconcilable with the official punish-
ment but nonetheless considered necessary are invariably designated as measures.
This way a system of punishment can be held to which many still consider to be
based on neo-classical starting points. So much importance is attached to these
neo-classical starting points because they are regarded as the main guarantee for a
just punishment system. In other words: each and every neo-classical principle is
an essential condition for fair punishment. Seen in this light, it is understandable
why dualism causes so many problems in the administration of justice. The
protection of rights, a concept generated by classical principles of law, is indeed
undermined when it is assumed beforehand that these principles have no signifi-
cance for the application of measures. This is all the more true because making
an essential distinction between punishments and measures has proved impossible.
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The dogma concerning the distinction of both categories of sanctions therefore
remains bogged down in criteria based on whether or not the law-maker intends
to impose extra suffering, while both punishment and measure in fact always
entail suffering for the person convicted. The danger of 'Ettikettenschwindel' is
not just imaginary under these circumstances. Moreover, the discrepancy be-
tween the legislator'S intention and the justiciable's perception leads to much
frustration. This increases with the severity of the measure.

7. That brings up the subject of TBS (detention under a hospital order), without a
doubt the most drastic measure. TBS (then still called TBR) was instituted in
1928 in order to deal with an acute sentencing problem. This problem was caused
by introduction of the term 'psychopath'. Psychopaths, according to the views
held then, were people suffering from a mental disorder which, on the one hand,
characterized them as being in a state of diminished responsibility and, on the
other hand, designated them as dangerous to society. On the basis of the principle
of proportional punishment (punishment in proportion to the extent of guilt), their
state of diminished responsibility should make such persons eligible for a shorter
prison term, while their socially dangerous character actually calls for a longer
term of imprisonment. The introduction of TBR in addition to the prison sentence
offered a way out of this dilemma. The sentence based on the principle of
proportional punishment was supplemented by a TBR based solely on the need to
protect society.
In chapter 10, I come to the conclusion that this theoretical basis for the separate
status of TBS as a supplement to the prison sentence no longer has any practical
significance. The Supreme Court has clearly and repeatedly stated that the judge,
in deciding the length of the prison sentence, may take into account the need to
protect society, even when this in certain cases results in a longer term of impri-
sonment than would be justified on the basis of proportional punishment.
Proponents of dualism, however, argue that the (prison) sentence manifests the
responsibility of the offender while TBS lacks this function. This criterion, in my
opinion, cannot justify maintaining imprisonment and TBS alongside one another.
If a defendant is convicted of having committed an offence, he is by definition
held responsible for his actions. As it is, in imposing a combination sentence
(imprisonment and TBS), it is totally illogical to confront a mentally disturbed
offender with both a punishment in which his own responsibility is made clear
and a measure indicating that he is incapa- ble of responsibility. It is one or the
other: either the defendant is held responsible for his actions, which is expressed
by imposing a sentence or applying Art. 9a P.C., or he is not responsible, which
should result in dropping all prosecution. Furthermore, if the offender detained
under a hospital order is not held responsible for his actions, the question arises
on what basis the authorities then have a right to deprive him of his liberty.
Justification cannot simply be sought in the protection of society, since this
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objective is also achievable through punishment and is, moreover, in the case of
combination sentences already calculated into in the length of the (prison) sen-
tence imposed. That is why justification for TBS is continually sought in the need
for (psychiatric-medical) treatment. This gives the impression that treatment
takes place partly for the benefit of the offender. Of course: Sick people, whether
or not they have committed a crime, are entitled to (medical) treatment. In my
opinion, this means that a (mentally) ill patient from the first day of detention
should have access to medical care. TBS is not first and foremost medical care,
but psychotherapy to influence behavior or even change personality in order to
reduce the chance of new crimes being committed. This treatment is, in other
words, an inseparable aspect of protecting society. If it is recognized that the
prison sentence serves partly to protect society, it certainly won't do to to reserve
the instrument for doing so, the psychotherapeutic treatment, for a TBS measure
distinctly separate from the prison sentence. In chapter 10, even more objections
to the continued existence of TBS are brought forward. It is argued, among other
things, that the dualism between prison sentence and TBS leads to unequal
administration of justice and, in addition, prevents optimal individualization of the
sanction.

8. It is obvious that the views sketched above will result in a negative answer to
the question. The distinction between punishment and measure should be dispen-
sed with and should certainly not be a starting point for future legislation. One
important advantage of a 'monistic' sanctions system is that it enhances the
significance of classical legal principles. In this way, the insights developed a
hundred years ago by proponents of the modem school can be the point of depar-
ture. In the modem school's criminal justice theory, imposing punishment was
not based on normative starting points but on empirically discovered efficiency
criteria. In chapter 5, I have shown that classical legal principles did indeed play
a part in modem criminal law doctrine. They were considered the preconditions
of legal policy for an efficiency-oriented criminal justice system. With classical
legal principles as external test criteria, each effective punishment could be
examined individually for its acceptability in regard to legal policy. Whether a
sanction is termed a punishment or a measure can then have no bearing on its
relationship to classical principles. Such an approach can still be used today.
Each form of additional suffering imposed by the criminal judge should be
considered punishment. Such a punishment must serve the accepted sanction
objectives. In addition, it must be decided on the basis of classical legal princi-
ples whether this punishment is acceptable from the standpoint of legal policy.
This assessment of sanctions in the light of legal policy today has been pushed
too far into the background. The reason is that classical views are very much
wrapped up in dogma. The presently pending Bill 21504, concerning the measure
for deprivation of benefits, exemplifies this. In the explanatory memorandum, the
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emphasis lies on fitting concrete proposals into existing dogma concerning the
distinction between punishment and measure. The implications of these proposals
for the protection of the rights of the justiciables against the authorities are
scarcely mentioned.

9. What a monistic alternative might be like is best illustrated using TBS. Offen-
ders in a state of diminished responsibility (or, rather, those perpetrators of
punishable offences who are mentally ill) would, as in present practice, have to
be sentenced to a prison sentence (of fixed duration), however with the difference
that TBS could no longer be given in addition. If there is no question of a
criminal charge due to severe criminal insanity, all prosecution should be
dropped. The further treatment of such a person is a matter of mental health care
or preservation of public order, and thus an issue to be regulated by the BOPZ
Act (the new act on committment to psychiatric hospitals). The responsibility of
the criminal judge consists in taking various factors into account when handing
down punishment. The charges against the defendant are only one of these
factors. In addition, the judge must consider the personal characteristics of the of-
fender, the seriousness of the offence and the importance of protecting society. A
precondition here should be that the sentence imposed in a particular case is not,
from the point of view of those in the same legal situation as the justiciable,
disproportionately heavy in regard to the offence. Concerning execution, the need
for psychiatric treatment should be an important selection criterion. Where such a
need exists, the convict must be placed in a psychiatric prison (today, a TBS
clinic). His legal status should be the same as that of prisoners kept in ordinary
jails. This means, as I see it, that treatment methods entailing a significant
violation of the physical integrity of the prisoner can only be allowed to take
place under a so-called treatment contract. Transfer to an ordinary prison should
follow as soon as possible.

10. The rejection of dualism, of course, does not only affect the relationship
between imprisonment and TBS. In my book I discuss the consequences for the
youth sanctions system and the deprivation of benefits and payment of damages
sanction, as well as the so-called alternative sanctions. Moreover, thorough
attention is given to the sanctions under economic criminal law.
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Strijards, G.A.M.: 1.4.1; 1.5.
Stiibel, C.C: 2.7.
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Target: 3.8; 3.9.
Taverne, B.M: 6.4.6; 6.6.3.
Thorbecke, J.R: 4.8; 4.9; 4.10.
Torp: 5.10.7; 5.10.8.
Treilhard, Ie comte: 3.8; 3.9; 3.12.
Troelstra, P.J: 6.2; 6.2.1.
Tulkens,J.J.J: 1.4.1.
Tummers, F: 5.5; 5.6.

Uppstrom: 5.10.5.

Veegens: 7.2.
Veen, Th. van: 1.4.2; 10.3.10; 10.3.12; 10.4.6; 10.5.1.
Vegter, P.C: 8.5.
Verkouteren, H: 6.4.
Vervaele, J.A.E: 2.3.1; 3.2; 3.3; 11.6.
Visoin-Cornateano: 5.10.9.
Vries Am, G. de: 4.8.
Vries Feyens, G.L. de: 5.5.

Walther, S.R.B: 8.5.
Weringh, J. van: 5.6.
Wichmann, C: 2.8; 4.2.
Wiersma, D: 10.3.8; 10.3.10; 10.3.12.
Wijkerslooth de Weerdesteyn: 6.3.
Wijnbergen, van: 6.4.7.
Wijnveld, J: 7.1; 7.2.
Wilson, D.P: 10.3.5.
Wodon: 5.8.4.

Zucker: 5.8.4; 5.10.5.
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Zakenregister

algemene preventie: zie generale preventie.
algemene voorwaarden voor strafoplegging: 1.3.2; 6.2; 11.3.
alternatieve straf (en -sanctie): 5.8.2; 8.6; 8.6.1; 9.1; 9.4.
amotie: 4.8; 4.10; 7.4.3.
ancien regime: 2.4; 2.4.3; 2.5; 3.3.
anti-alcohol-verkeerscursussen: 1.4.1; 8.6.1.
arbeidstraining (zie ook: volgen van een leerproject): 1.4.1; 8.6.1.
arrest: 1.1; 1.3.3; 9.2; 9.3.1.

balanceergedachte (zie ook: psychologische dwangtheorie): 2.3.1; 2.4.2; 4.3;
5.4; 11.4.

bedelarij (bedelaars): 2.5; 5.10.7; 6.4.4; 11.3; 11.4.
berisping: 1.1; 1.3.3; 5.8.2; 9.3.1.
bestimmtheitsgebot (zie ook onbepaalde strafvonnissen en legaliteitsbeginsel):

2.4.2; 2.4.3. 5.10.5.
beveiligingsgedachte: zie maatschappelijke beveiliging.
beveiligingsmaatregel (veiligheidsmaatregel): 1.2; 2.5; 3.1; 3.4; 3.5; 3.6; 3.10.1;

3.12; 4.10.1; 6.6.3; 6.7; 9.2; 11.3.
beveiligingsstraf: 2.8; 3.10.1; 4.5.
bewaring van beroeps- en gewoontemisdadigers: 6.1; 6.6; 6.6.3; 6.7; 7.2; 11.3.
bijzondere voorwaarden voor strafoplegging: 1.3.2; 6.6.1.
borgtocht: 3.9; 5.8.2.

code penal: 2.5; 3.4; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10.2; 3.11; 4.8; 4.10; 4.10.1; 11.3.
codificatoren: 2.5; 3.8; 3.9; 3.12.
commissie de Wal: 4.1; 4.6; 4.7; 4.10; 4.10.1; 4.10.2; 4.10.3; 4.11; 8.2.
commissie vermogensstraffen: 8.3.1; 10.4.2; 10.4.3.
comite van algemeen welzijn (comite de salut public): 3.5.
confessionele partijen: 5.2; 6.1; 6.3; 6.4.2; 6.4.4; 6.4.7; 6.6.3; 6.7; 7.1; 10.2.
conflictoplossing: zie strafdoel.
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cumulatie (van gevangenisstraf en TBR): 6.4.1 tim 6.4.7; 10.2; 10.3.13; 10.4.1;
10.4.3; 10.4.6; 11.1; 11.5.

crimineel wetboek voor het koninkrijk holland: 3.10.2.

declaration des droits de I'homme et du citoyen: 2.8; 3.2; 3.4.
decriminaIiseringsfictie (Etikettenschwindel): 1.4.1; 11.4.
deportatie: 2.6; 3.4.
determinisme: zie mensbeeld.
dienstverlening: zie onbetaaIde arbeid ten aIgemene nutte.
dwangarbeid (tewerkstelling): 5.8.2; 11.4.
dwangopvoeding: 1.3.3; 6.2; 6.2.1; 9.2; 9.3.2.
dwangverpJeging: 6.4.3; 6.4.7; 10.4.5; 10.4.7; 10.4.8; 10.5.3.

E.G-fraude: zie fraude ten laste van de Europese Gemeenschap.
essentiaIisme: 7.4.5; 7.5; 8.1; 11.3.
europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM): 1.4.1; 11.5.

Franse revolutie: 2.4; 2.5; 2.6; hfdstk 3; 11.3; 11.4.
fraude ten laste van de Europese Gemeenschap: 11.5.

gedragsbeinvloeding: zie strafdoel.
geestelijke storing: 2.5; 3.10.1; 3.11; 4.10.2; 6.4.1. tim 6.4.7; hfdstk 10; 11.5.
geldboete: 1.1; 4.11; 5.8.3; 8.3; 8.3.2.
gelijkheidsbeginsel: 2.4.3; 4.7; 4.10; 4.11; 5.11; 10.5.3; 11.4.
generale preventie: 1.2; 1.3.2; 1.3.3; 4.7; 6.2; 6.6.3; 8.3.1; 9.3; 10.2.
gesel- en worgbesluit: 3.11; 4.2; 11.3.
gevangenisstraf: 1.1; 4.7; 4.11; 6.6; hfdstk 10; 11.1.
gratie: 2.4.3; 4.7; 8.3.2; 9.3.2.

hechtenis (incl. vervangende hechtenis): 1.1; 4.11; 8.4; 8.4.1; 8.4.2.
herstel van de rechtmatige toestand: 1.1; 7.4; 7.4.3.
herstel van de door het strafbare feit aangerichte schade: 5.8.2; 9.4.
historische school: 4.1.
homo economicus: 2.3.1; 4.7; 11.3.

indeterminisme: zie mensbeeld.
Internationale KriminaIistische Vereinigung: hfdstk 5; 8.1; 11.4.
internering: 2.5; 2.8; 3.4; 5.10.7; 6.3.3; 7.3.1; 7.3.2; 11.3; 11.4.

jeugddetentie: 1.3.3; 9.3.1; 9.3.2.
jeugd-tbr: 1.1; 1.3.3; 6.2; 6.5; 9.2; 9.3.1.
jeugdstrafrecht: 1.3.3; 5.9; 5.11; 6.1; 6.2; 6.5; hfdstk 9.
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klassieke strafrechtstheorie: 2.1; 2.2; 2.4.2; 2.8; 4.2; 4.5; 4.11.
krankzinnigheid: zie geestelijke storing.

landbouwcrisiswet: 7.2; 7.3.1.
landloperij: 5.10.7; 6.4.4; 11.3; 11.4.
leerproject: zie volgen van een leerproject.
legaliteitsbeginsel: 2.3.1; 2.4.2; 2.4.3; 3.2; 3.4; 3.5; 3.9; 4.3; 5.5; 5.6; 5.9;

5.10; 5.10.7; 5.10.8; 5.10.9; 5.11; 6.1; 6.7; 7.3.2; 8.1; 8.4.2; 8.6; 11.4;
11.5.

maatschappelijke veiligheid (beveiliging): 2.3.1; 2.3.2; 2.8; 3.9; 3.12; 4.5; 4.10;
hfdstk 5; 6.1; 6.2; 6.6.3; 8.1; 8.2.2; 9.3.2; 10.2; 10.3.1; 11.3; 11.4.

maatschappelijk verdrag: zie sociaal contract.
medicatie (gedwongen): 1.4.3; 10.5.2; 11.5.
mensbeeld: 2.3.1; 2.3.2; 2.4; 4.7; 5.3; 5.4; 5.6; 5.9; 6.2.1; 6.4.1; 6.4.3; 6.4.7;

10.3.4; 11.2; 11.4.
mesure de police generale: zie beveiligingsmaatregel.
mesure de surete: zie beveiligingsmaatregel.
misdaadstatistiek: 5.10; 5.10.9.
moderne richting: 1.2; 4.1; hfdstk 5; 6.2.1; 7.1; 9.1; 11.3.
monisme: 1.1; 5.10.10; 9.3.2; 10.3.1; 10.3.2; 10.3.8; 10.4.2; 10.4.3; 10.5.2;

11.3; 11.4.

nationale conventie: 3.5.
nationale vergadering (Assemblee Nationale Constituante): 3.2; 3.4.
natuurstaat: 2.3.1; 2.4.3.
ne bis in idem: 7.3.2; 8.3.7.
neo-klassieke richting (school, strafrechtstheorie): 1.2; 2.2; 4.1; 4.2; 4.7; 4.10;

4.11; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.8.5; 5.9; 5.10.8; 5.11; 6.2; 6.3; 6.4.7;
6.6.3; 7.1; 7.5; 10.2; 11.3; 11.4.

onbepaalde strafvonissen (unbestimmte strafurteiJe): 2.7; 5.8.5; 5.10; 5.10.3;
5.10.4; 5.10.5. 5.10.6; 5.10.7.; 5.10.9; 5.10.10; 5.11; 6.2; 7.3.2; 8.3.2;
9.2; hfdstk 10; 11.1.

onbetaalde arbeid ten algemenen nutte: 1.1; 8.6; 9.4.
onderbewindstelling van de onderneming: 1. 1; 1.3.4; 7.3. 1; 7.4; 7.4. 1; 11.3.
ondertoezichtstelling (OTS): 1.1; 1.3.3; 6.5; 9.2.
ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel: 1.1; 1.3.1; 1.3.2; 1.4.1; 7.4;

8.1; 8.3.2;8.3.3; 8.4; 8.5; 11.4; 11.6.
onttrekking aan het verkeer (zie ook: vernietiging van gevaarlijke voorwerpen):

1.1; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.3; 8.1; 8.2; 8.2.2; 8.3.2; 8.3.5; 11.5.
ontwerp van een lijfstraffelijk wetboek: 3.10; 4.5.
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ontzegging van bepaaIde voordelen: 1.1; 1.3.4; 7.4.4; 11.6.
ontzegging van de rijbevoegdheid: 1.1; 9.3.1.
ontzetting van bepaaIde rechten: 1.1. 1.3.4; 7.3.2; 7.4.4.
openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak: 1.1; 7.4.4.
overleg- en adviescommissie altematieve sancties (OCAS): 1.4.1; 8.6.1.

personaliteitsbeginsel: 5.8.3; 5.11; 7.4.4.
plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling (PIBB): 1.1; 1.3.3;

9.2; 9.3.1; 9.3.2.
plaatsing in een inrichting voor jeugdigen: 1.3.3; 9.3.1; 9.4; 11.1.
plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis (c.q. krankzinnigengesticht): 1.1; 1.3.2;

4.10.2; 4.11. 8.3.2; 10.3.5.
plaatsing in een rijksopvoedingsgesticht: 4.10.3; 4.11; 6.2.
plaatsing in een rijkswerkinrichting: 1.1; 1.3.1; 1.3.4; 4.10.1; 7.4.4.
plaatsing in een tuchtschool: 1.1; 1.3.3; 9.2; 9.3.
politiedwang: 4.8.
politiernaatregel: 2.5; 3.8; 3.9; 3.12; 4.1; 4.6; 4.8; 4.9; 4.10; 4.10.1; 6.2;

6.4.8; 7.4.3; 8.1; 8.2.1; 8.2.2; 10.3.8; 11.3; 11.4.
preventie (zie ook speciale preventie en generale preventie): 2.4; 3.8; 9.2.
proportionele (schuld)vergelding: 1.2; 2.4.2; 2.4.3; 4.1; 4.2; 4.7; 4.10; 4.11;

5.8.3; 5.8.5; 5.9; 5.11; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4. t/lll 6.4.7; 6.5; 6.6.3; 6.7;
7.4.5; 8.1; 8.3.2; 8.4; 9.3.2; 10.2; 10.3.1; 10.3.8; 10.3.13; 10.4.2;
11.2; 11.3; 11.5.

psychologische dwangtheorie: 2.4.2; 4.3; 4.4.1; 11.4.

rechterlijk pardon (zie ook teruggave aan het ouderlijk gezag): 8.3.2; 9.2.
rechtsbeginselen (algemeen): 2.4.3; 2.6; 3.2; 3.8; 4.7; 5.8.5; 5.9; 5.10.8; 6.7;

7.1; 7.5; 8.1; 11.2; 11.3; 11.4.
rechtsstaat(sgedachte): 2.4.3; 4.7.
rechtszekerheid: 4.7; 5.10.10.
recidive: 3.8; 3.9; 3.12; 5.10; 5.10.1 t/m 5.10.10; 5.11; 6.6.3; 11.3; 11.4.
Renvoi SOllS la surveillance de la haute police d'etat: 3.9; 3.11; 3.12; 4.1; 11.3.

schadeherstel: zie herstel van de door het strafbare feit aangerichte schade.
schadevergoedingsrnaatregel (en -straf): 1.1; 1.3.2; 1.4.1; 5.8.2; 8.3.2; 8.5;

11.1.
schuldbeginsel: 2.4.3; 4.5; 4.7; 5.9; 5.11; 6.4.2.
Sicherungsmassnahme: 5.10; 5.10.6; 5.10.9; 5.10.10; 5.11.
Sicherungsmassregel: 2.7; 2.8; 3.12.
slachtoffer (zie ook: wetsvoorstel 21345 en schadevergoedingsrnaatregel): 3.9;

5.8.2; 8.5; 8.6.1.
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sociaal contract: 2.3.1; 2.4.3; 2.8; 3.4; 3.6; 3.12; 4.3; 4.4; 4.4.1; 4.5; 4.11;
5.1; 11.3.

soeteneurs: 2.5; 6.4.4; 11.3; 11.4.
soeverein(iteit): 2.1; 2.4.2; 2.4.3; 3.2; 3.4; 3.12; 11.3.
speciale preventie: 1.2; 1.3.2; 1.3.3; 2.7; 5.1; 5.8.3; 5.8.5; 5.10.9; 8.1; 9.3;

11.3.
statistiek: zie misdaadstatistiek.
stillegging van de onderneming van de veroordeelde: 1.1; 1.3.4; 7.4.4.
strafbegrip: 1.4.4; 2.3.1; 2.3.2; 3.4; 4.7; 4.11; 5.11; 6.2; 6.3; 6.4.7; 7.1; 7.4.4;

8.2; 8.5; 10.2; 10.3.13; 11.2; 11.3.
strafdoel: 5.2; 8.3.1; 11.4.
straftoemeting(svrijheid): 5.8.3; 5.8.5; 7.3.2; 8.1.
subsidiariteisbeginsel: 2.4.3; 4.7.

talio(-beginsel): 4.4.1; 6.1.
ter beschikking stelling (TBR en TBS): 1.1; 1.3.1; 1.3.2; 1.4.1; 6.4 tim 6.4.7;

6.7; 7.2; 8.3.2; 8.4; hfdstk 10,11.1; 11.3; 11.5.
teruggave aan het ouderlijk gezag: 6.2; 6.5; 9.2.
terreur: 3.5; 3.9.
toerekening(svatbaarheid): 2.5; 3.10.1; 3.10.2; 3.11; 4.10.2; 6.4.1 tim 6.4.7;

7.4; hfdstk 10, m.n. 10.3.5.
transactie: 8.3.2; 9.4.
trias politica: 2.4.2; 4.7; 6.4. tim 6.4.7.
tribunaalbesluit: 7.3.2.
tuchtrechtelijke maatregel: 7.1; 7.2; 7.3.1; 7.3.2; 7.4; 7.5.
tuchtrechtelijke straf: 7.3.1.

veiligheidsmaatregel: zie beveiligingsmaatregel.
verbanning: 2.8.
verbeurdverklaring: 1.1; 1.3.1; 1.3.4; 2.4.3; 4.10; 7.3.2; 7.4.4; 8.1; 8.2; 8.2.1;

8.2.2; 8.3.2; 8.3.6; 9.2; 9.3.1.
verdachtstrafe: 2.7.
vergelding(sleer) (zie ook proportionele schuldvergelding): 1.3.2; 4.1; 4.7; 4.10;

5.2; 6.1; 6.2.1; 6.3; 6.4.1; 6.4.7. 6.5; 6.6.3; 6.7; 7.1; 10.3.8; 10.3.13;
11.3; 11.4.

vernietiging van gevaarlijke voorwerpen: 4.10; 8.2; 8.2.1; 8.2.2.
verplegingsgevangenis: 10.3.1; 10.3.2.
verplichting tot storting van een waarborgsom: zie waarborgsom.
verplichting tot verrichting van hetgeen wederrechtelijk is nagelaten etc. (zie ook
herstel van de rechtmatige toestand): 1.3.4.
volgen van een leerproject: 9.4.
voordeelsontneming zie: ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.
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voorwaardelijke invrijheidsstelling: 6.6; 6.6.1.
voorwaardelijke veroordeling: 5.8.1; 5.10.1; 6.3; 6.6; 6.6.1.
vrijheid (als filosofisch begrip): 2.4.3; 3.2; 5.11.
vrijheidsbeperking (de straf van ... ): 1.4.1; 8.6.1.

waarborgsom: 7.4; 7.4.2; 8.3.2; 8.3.4; 11.3
werkgroep legislatieve projecten vermogenssancties: 8.3.2; 8.4; 8.4.1.
wetsbegrip: 2.4.1; 2.4.2; 2.4.3; 4.7.

wet economische delicten: 1.3.4; 7.4; 7.4.1. tim 7.4.5; 8.1; 8.2.2; 11.1; 11.3.
wet vermogenssancties: 1.2; 8.1; 8.3; 8.3.1. tim 8.3.7; 9.3.2; 11.1.
wetsvoorstel21504: 1.3.2; 8.4; 8.4.1; 8.4.2; 11.1; 11.4; 11.5.
wetsvoorstel 21345: 1.3.2; 8.5.
wetsvoorstel 21327: 1.3.3; 9.4.

zwervers: 2.5; 11.3; 11.4.
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