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Boekbespreking 

T. Kooijmans1 

64  P.M. Schuyt, Verantwoorde straftoemeting (diss. Nijmegen), De-
venter: Kluwer 20102 
 
1. Het strafrechtelijk sanctiestelsel mag zich permanent in de warme 
belangstelling van de Haagse politiek verheugen. Dat ‘Den Haag’ 
zich, al dan niet na incidenten die zich in de maatschappij hebben 
voorgedaan, daadkrachtig met dit onderdeel van het strafrecht wil 
bezighouden, kan worden geïllustreerd aan de hand van een kleine 
greep uit (voorgestelde) wetgeving van de voorbije jaren. De op 1 fe-
bruari 2006 in werking getreden Wet herijking strafmaxima introdu-
ceerde een algemene recidiveregeling in het Wetboek van Strafrecht.3 
Voorts werden door deze wet de strafmaxima van veel delicten ver-
hoogd. Verder is de vervroegde invrijheidstelling vervangen door de 
voorwaardelijke invrijheidstelling4 en is de regeling van de voorwaar-
delijke veroordeling aan veranderingen onderhevig5. Inmiddels wor-
den nu ook bijzondere strafminima aangegrepen als instrument om 
duidelijk te maken dat er over de volle breedte kennelijk nog niet 
zwaar genoeg wordt gestraft in Nederland. Dit is niet de plaats om 
uitvoerig in te gaan op het initiatiefwetsvoorstel-Eerdmans, het initia-
tiefwetsvoorstel-De Roon – dat het levenslicht zag omdat het voor-
stel-Eerdmans ‘te licht’ zou zijn – en het conceptwetsvoorstel van de 
regering.6 Wel verdient opmerking dat deze voorstellen, anders dan 

 
1  Hoogleraar straf(proces)recht Tilburg University. 
2  Citeerwijze: ‘Boekbespreking’ (bespreking van P.M. Schuyt, Verantwoorde straf-

toemeting (diss. Nijmegen)), DD 2011, 64. 
3  Stb. 2006, 11. 
4  Wet van 6 december 2007, Stb. 500. 
5  Kamerstukken I 2010/11, 32 319, A. 
6  Kamerstukken II 2005/06, 30 659 resp. Kamerstukken II 2008/09, 31 938, nr. 2. Het 

conceptwetsvoorstel van de regering is te kennen via www.rijksoverheid.nl. Zie 
M.S. Groenhuijsen, ‘Wijziging van het sanctiestelsel, wijziging van de leeftijds-
grenzen in het strafrecht en aanscherping van de bepalingen inzake voorlopige 
hechtenis’, DD 2010, 9, p. 105-118 over het verbijsterende voorstel van De Roon. 
Zou de spreekwoordelijke Henk, als vader van de vijftienjarige Henkie, zich rea-
liseren wat zijn zoon straf(proces)rechtelijk onder het regiem van dit voorstel te 

 



B
oekbespreking 

 

DD 2011, afl. 8/64 929 

de evengenoemde wetgeving, mede beogen de straftoemetingsvrij-
heid van de rechter in te perken. Dat geldt ook voor de voorgestelde 
wijziging van de wetgeving omtrent de taakstraf.7 Dat is opmerkelijk 
in een land waarin die straftoemetingsvrijheid van oudsher juist als 
een belangrijke pijler wordt beschouwd waarop in iedere individuele 
strafzaak maatwerk kan worden geleverd. Toch heeft de wetgever al 
bij inwerkingtreding van ons Wetboek van Strafrecht in 1886 meer 
aanwijzingen gegeven die de rechter in ogenschouw zou moeten ne-
men bij de straftoemeting dan menigeen wellicht vermoedt. Dat 
maakt Pauline Schuyt duidelijk in haar plezierig leesbare proefschrift 
waarop zij op 7 januari 2010 in Nijmegen promoveerde (promotor 
was Y. Buruma). 
 
2. De straftoemeting is de voorbije jaren breder onderwerp van straf-
rechtswetenschappelijk (promotie)onderzoek geweest. Naast het in 
deze bijdrage te bespreken proefschrift van Schuyt verschenen disser-
taties van de hand van Duker en Schoep.8 Waar het onderzoek van 
Duker betrekking heeft op de legitimiteit van procedures die de straf-
opleggende rechter ondersteunen in het verantwoorde gebruik van 
zijn straftoemetingsvrijheid en het onderzoek van Schoep insteekt op 
de vraag naar de regelingen die de rechter behoeden voor willekeurig 
en daardoor niet gelegitimeerd straffen, zien die beide onderzoeken 
op de manier waarop voorafgaand aan de beslissing over de sanctie-
toemeting de verantwoordelijkheid voor de totstandkoming daarvan 
wordt ingevuld. Schuyt duidt dit (op p. 14 van haar dissertatie) aan als 
‘inputlegitimatie’. Daartegenover stelt zij een zogenaamde ‘outputle-
gitimatie’ waarbij de output, de straf, als uitkomst van het ‘strafvor-
mingsproces’ wordt verantwoord en daarmee wordt gelegitimeerd. 

 
wachten staat als laatstgenoemde bij het veertienjarige meisje Grietje een tong-
zoen afdwingt en haar moeder Ingrid namens haar aangifte tegen Henkie doet? 
Als De Roon werkelijk meent dat het initiatiefwetsvoorstel van Eerdmans ‘te 
licht’ was, dan valt niet te verwachten dat het conceptwetsvoorstel van de rege-
ring hem ertoe brengt zijn initiatiefwetsvoorstel in te trekken. De Raad voor de 
rechtspraak heeft zich zeer kritisch uitgelaten over het regeringsvoorstel en  
geadviseerd om het voorstel niet in te dienen bij de Tweede Kamer. Zie www.  
rechtspraak.nl/Organisatie/Raad-Voor-De-Rechtspraak. 

7  Kamerstukken II 2009/10, 32 169, nr. 2 en 8 alsmede Kamerstukken II 2010/11, 32 
169, nr. 9. 

8  M.J.A. Duker, Legitieme straftoemeting (diss. VU Amsterdam), Den Haag: Bju 
2006 en G.K. Schoep, Straftoemetingsrecht en strafvorming (diss. Leiden), Deven-
ter: Kluwer 2008. 
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Daarmee zij de titel en de eigenstandige positie van het boek naast 
het recente andere onderzoek verklaard. 

De ingang voor het onderzoek van Schuyt is haar premisse dat 
de outputlegitimatie zich goed leent als methode ter verbetering van 
de straftoemeting. Zij stelt zich daarbij op het standpunt dat de be-
staande rechterlijke vrijheid met outputlegitimatie ‘immers’ behou-
den blijft en dat de rechter wordt gestimuleerd om bij de straftoe-
meting voldoende oog te hebben voor de uitgangspunten van indivi-
dualisering en consistentie. Hoewel ik enige aarzeling heb bij de aldus 
als vanzelfsprekend gepresenteerde koppeling tussen straftoeme-
tingsvrijheid en outputlegitimatie, deel ik (vanzelfsprekend) de me-
ning van Schuyt dat de strafrechter door middel van een deugdelijke 
strafmotivering verantwoording kan afleggen over de wijze waarop 
hij zijn straftoemetingsvrijheid heeft gebruikt doordat hij vermeldt 
welke factoren een rol hebben gespeeld bij de ‘strafvorming’ en welk 
gewicht ze daarbij hebben gehad. Het primaire doel van het onder-
zoek van Schuyt is gelegen in het ontwikkelen van een verantwoor-
dingskader waarmee de betreffende factoren in een concrete straf-
zaak kunnen worden geïnventariseerd, geëxpliciteerd en gesystemati-
seerd. 

Om dat onderzoeksdoel te verwezenlijken stelt Schuyt in haar 
proefschrift twee nauw met elkaar samenhangende onderzoeksvra-
gen centraal. Ten eerste is de vraag aan de orde (op p. 15) op welke 
wijze de strafvorming en strafmotivering kunnen worden verbeterd 
met eerbiediging van de rechterlijke vrijheid en met inachtneming 
van de eisen van individualisering en consistentie. Omdat het niet 
mogelijk is om alle voor de strafoplegging redengevende factoren te 
kennen, zoekt Schuyt hier een aanknopingspunt bij de in de wet vast-
gelegde straftoemetingsfactoren. Als tweede onderzoeksvraag stelt 
Schuyt (op p. 16) aan de orde welke aanwijzingen voor de straftoeme-
ting de wetgever verschaft met het opnemen van strafbeïnvloedende 
omstandigheden in de wet en of de wetgever deze aanwijzingen op 
een systematische manier formuleert. De achterliggende gedachte is 
dat het verbeteren van de straftoemeting niet in de eerste plaats moet 
worden gezocht in het veranderen van de wijze van ‘strafvorming’ 
maar in het bewust worden wat die handeling inhoudt. Om dat moge-
lijk te maken introduceert Schuyt een ‘grammatica voor de straftoe-
meting’, waarin als elementen voor de straftoemeting aan de orde 
komen de aard van het delict (de ‘wat-vraag’), de persoon van de da-
der (de ‘wie-vraag’), de wijze waarop het feit is begaan (de ‘hoe-
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vraag’), de gevolgen (de ‘effect-vraag’) en de omstandigheden waar-
onder het feit is begaan (de ‘context-vraag’). 

Het proefschrift van Schuyt bestaat uit drie delen: een inlei-
ding en verkenning (hoofdstukken 1-3); een wetssystematische ana-
lyse van strafbeïnvloedende omstandigheden (hoofdstukken 4-10)  
en een deel waarin het ‘weten, waarderen en wegen’ centraal staan 
(hoofdstukken 11 en 12 alsmede een epiloog). 
 
3. Na het eerste hoofdstuk waarin de onderzoeksvragen en het plan 
van aanpak worden gepresenteerd, wordt in hoofdstuk 2 nader in-
gegaan op de rol van de wetgever bij de straftoemeting. De auteur 
schetst hier de mogelijkheden die de wetgever op het niveau van  
het algemene wettelijke stelsel – zoals via de strafsoort, -maat en  
-modaliteit – heeft om invloed uit te oefenen op de straftoemeting 
door de rechter op zaaksniveau. Volgens Schuyt (op p. 29) ligt het 
primaat van de straftoemeting bij de rechter. Op diens werk concen-
treert zich haar proefschrift. Impliciet lijkt zij hiermee haar onderzoek 
dan ook nader af te bakenen: de onder auspiciën van het openbaar 
ministerie uitgevaardigde strafbeschikking blijft in het onderzoek 
vrijwel geheel buiten beeld. Dat is op zichzelf een te verdedigen keu-
ze, maar het roept wel de vraag op of de door Schuyt ontwikkelde 
straftoemetingsgrammatica niet tevens voor de strafbeschikking heeft 
te gelden. Die vraag zal de komende jaren aan belang toenemen om-
dat de strafbeschikking naar verwachting in aantal zal groeien. Schuyt 
sluit hoofdstuk 2 af met onder meer de conclusie (op p. 61) dat de 
straftoemetingsvrijheid alleen met een deugdelijke verantwoording 
van het gebruik van deze vrijheid kan worden behouden omdat er bij 
een deugdelijke verantwoording voor de wetgever geen aanleiding zal 
zijn om het open karakter van het wettelijk stelsel op dit punt te ver-
anderen. De hiervoor onder 1 aangestipte ontwikkelingen rondom de 
bijzondere minimumstraffen maken mij op dit punt minder optimis-
tisch dan de auteur omdat ook een ‘deugdelijke verantwoording’ – 
Schuyt maakt niet duidelijk wat zij daaronder verstaat – van een (in 
Haagse ogen9) te lage straf tegenwoordig niet (meer) leidt tot terug-
houdendheid bij het nemen van (wetgevings)initiatieven die de vrij-
heid van de rechter nader inperken. Dat algemeen bekend is dat 

 
9  Of die van politievakbonden i.g.v. strafoplegging aan een persoon die zich heeft 

schuldig gemaakt aan geweld tegen een politieambtenaar. 
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Nederland inmiddels allang niet meer behoort tot de Europese lan-
den waar betrekkelijk mild wordt gestraft, heeft evenmin tot reflectie 
op het eigen handelen van bepaalde politici geleid. De Memorie van 
Toelichting bij het onder 1 genoemde initiatiefwetsvoorstel van De 
Roon vormt hiervan de treurige illustratie. 

In hoofdstuk 3 gaat Schuyt in op de bekende functies van het 
motiveren van rechterlijke beslissingen en op redenen die aanleiding 
zijn om niet of slechts summier te motiveren. In die gevallen wordt 
volgens de auteur (op p. 65) ‘onvoldoende recht’ gedaan aan de mo-
gelijkheden die een strafmotivering biedt. De auteur geeft hier een 
oordeel over de strafmotivering zonder inzicht te verschaffen in het 
referentiekader dat zij hanteert om tot dit oordeel te komen. Dat ge-
beurt ook elders in het boek.10 
 
4. De sanctietoemetingsbeslissing vormt het sluitstuk van het in de ar-
tikelen 348 en 350 Sv vervatte rechterlijke beslissingsschema. Terwijl 
de voorgaande zeven vragen van dat schema een ja/nee-karakter 
kennen, is de straftoemetingsvraag veeleer een open vraag. Op die 
vraag zijn vrijwel altijd verschillende antwoorden denkbaar die – mits 
zij voldoen aan de motiveringsvoorschriften van artikel 359 Sv en niet 
als een volslagen verrassing komen – de toets van de cassatierechter 
eenvoudig kunnen doorstaan. Een wegens moord opgelegde gevan-
genisstraf voor de duur van veertien jaren kan zogezien worden ge-
motiveerd aan de hand van overwegingen die even valide zouden zijn 
als wanneer voor deze moord dertig jaar zou zijn opgelegd. Er is niet 
een wettelijke regeling die dwingend de rechter de ene of de andere 
kant opstuurt. Dat maakt het mogelijk om ‘maatwerk’ te leveren 
maar het maakt dit aspect van het rechterlijk werk tegelijkertijd 
enorm gecompliceerd. Waaraan ontleent de rechter zijn vertrekpunt 
van redeneren bij de beraadslaging over de straftoemeting? 

Deel II van het proefschrift van Schuyt beoogt een overzicht 
te geven van wettelijke strafbeïnvloedende factoren die tezamen dat 
vertrekpunt (zouden kunnen) vormen. Naast die wettelijke factoren 
zijn in de praktijk de strafvorderingsrichtlijnen van het openbaar mi-
nisterie, de LOVS-oriëntatiepunten en de databank voor de straf-
toemeting ontwikkeld met als doel om bij te dragen aan een consis-
tente straftoemeting. Bovenop die instrumenten bestaan ook lokale 

 
10  Zie o.a. p. 20, 300 en 303. 
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lijstjes met oriëntatiepunten en voorts wil een rechter nog wel eens 
putten uit zijn eigen (digitale) kaartenbak met oude uitspraken in 
vergelijkbare zaken. 

In hoofdstuk 4 geeft Schuyt een nadere verantwoording van 
de verderop in Deel II gemaakte wetssystematische analyse. Zij on-
derscheidt in algemene en delictspecifieke strafbeïnvloedende om-
standigheden.11 Als ‘voorlopige conclusie’ stelt zij dat met het opne-
men van een factor als algemene strafbeïnvloedende omstandigheid, 
vanuit het systeem van de wet een dwingender signaal wordt afgege-
ven door de wetgever aan de rechter. De omgekeerde conclusie is 
echter evenzeer verdedigbaar. 

In hoofdstuk 5 schenkt Schuyt aandacht aan de algemene 
strafbeïnvloedende omstandigheden, aangevuld met de invloed die 
de rechtspraak omtrent de overschrijding van de redelijke termijn op 
de straftoemeting heeft. Het betreft de voorwaardelijke invrijheidstel-
ling, de draagkracht, de aftrek van de in voorarrest doorgebrachte 
tijd, de recidiveregeling, de schending van de bijzondere ambtsplicht, 
de strafvermindering ten gevolge van deals met criminelen, de samen-
loopregeling en strafvermindering wegens vormverzuimen in de zin 
van artikel 359a Sv. De auteur geeft telkens de portee van de betref-
fende regeling weer en verschaft inzicht in de vraag wat de strafbeïn-
vloedende omstandigheid binnen de betreffende regeling is en hoe 
deze de straftoemeting kan beïnvloeden. Dat doet zij adequaat en op 
een heldere en compacte wijze. Wel roept deze weergave de vraag op 
wat een en ander nu betekent voor de rechter in de concrete zaak. 
Wat moet hij, vooruitlopend op zijn beraadslaging en beslissing, nu 
precies onderzoeken? Ter illustratie wijs ik op de bespreking (op 
p. 117-123) door Schuyt van de recidiveregeling. Na een genuanceerd 
overzicht van deze regeling, de strafbeïnvloedende omstandigheid er-
van en van de vraag waarom recidive strafverhogend kan werken, 
lijkt zij tot de conclusie te komen dat het voorkomen van recidive ter 

 
11  Onder delictspecifieke strafbeïnvloedende omstandigheden verstaat zij (op p. 99) 

omstandigheden die volgens de wetgever reden (kunnen) zijn voor het opleggen 
van een straf die hoger of lager is dan de maximumstraf die kan worden opgelegd 
in de gevallen waarin die omstandigheid zich niet voordoet; de handeling van de 
verdachte is, binnen dezelfde titel van het WvSr, ook strafbaar indien de strafbe-
ïnvloedende omstandigheid zich niet voordoet. Met deze laatste eis, zo verduide-
lijkt Schuyt, onderscheidt de strafbeïnvloedende omstandigheid zich van de straf-
bepalende omstandigheid; daarvan is sprake als de omstandigheid noodzakelijk 
is voor de strafbaarheid van een bepaalde gedraging. 
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beveiliging van de maatschappij ten grondslag ligt aan de algemene 
recidiveregeling. Wat moet de rechter, tegen deze achtergrond, op het 
onderzoek ter terechtzitting in de ‘nieuwe’ strafzaak nu méér doen 
dan alleen het uittreksel van verdachtes justitiële documentatie voor-
houden? Dat meerdere kan uiteindelijk de verantwoording van de op 
te leggen straf mede bepalen en had daarom in het proefschrift nader 
kunnen worden aangezet. 

In de hoofdstukken 6-9 gaat Schuyt aan de hand van de wie-
vraag, de hoe-vraag, de effect-vraag en de context-vraag in op uiteen-
lopende delictspecifieke strafbeïnvloedende omstandigheden. Ook 
hier verschaft zij per omstandigheid telkens inzicht in die omstandig-
heid en in de vraag naar de grond voor strafverhoging of -verlaging. 
De auteur verdient – wederom – waardering voor de adequate en 
heldere weergave van deze omstandigheden.12 Door de bank geno-
men, betreft het telkens omstandigheden waarmee de rechter – ook 
zonder kennis te dragen van de wetsgeschiedenis – in de concrete 
strafzaak ongetwijfeld rekening houdt. De meerwaarde van het 
proefschrift schuilt op dit punt in het feit dat de wetgever zich voor 
een aantal omstandigheden de vraag heeft gesteld of zij expliciet als 
strafverhogend in de wet zouden moeten worden opgenomen doch 
daar vanaf zag onder verhoging van het strafmaximum van het ‘basis-
feit’.13 Verder legt het proefschrift bloot dat de wettelijke strafverho-
ging die door sommige delictspecifieke omstandigheden teweeg 
wordt gebracht, soms blijk geeft van een willekeurig opererende wet-
gever.14 

Ook de bespreking door Schuyt van de delictspecifieke straf-
beïnvloedende omstandigheden roept de vraag op hoe de rechter nu 
precies met die omstandigheden moet omgaan. Vanzelfsprekend mag 
niet van een wetenschappelijke verhandeling worden verlangd dat 
deze een pasklaar en gedetailleerd antwoord geeft op de vraag welke 
strafsoort, -maat en -modaliteit in welk geval bij welke dader de 
meest geëigende zouden zijn, maar toch blijft dit aspect van de inter-
actie tussen wetgever en rechter in de dissertatie onderbelicht en wel 
in tweeërlei zin. Ten eerste berust (het benoemen van de in de wet 

 
12  De aard en omvang van deze bijdrage laten een uitgebreide bespreking van die 

omstandigheden helaas niet toe. De lezer zij verwezen naar de dissertatie van 
Schuyt. 

13  Zie bijv. p. 241 en vgl. p. 187 van het proefschrift. 
14  Zie bijv. p. 225 van het proefschrift. 
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geformuleerde omstandigheid en) de weergave van de wetsgeschie-
denis mede op de interpretatie door Schuyt van die wetsgeschiedenis. 
Het lijkt mij evenwel van belang dat ook de rechterlijke interpretatie 
van de betreffende delictspecifieke strafbeïnvloedende omstandighe-
den structureel15 voor het voetlicht wordt gebracht omdat door die 
rechterlijke interpretatie invulling wordt gegeven aan het geldende 
recht.16 Hoe gaat de rechter bijvoorbeeld om met de diefstal uit de 
woning die plaatsvindt om kwart voor zeven ’s ochtends? Vindt deze 
inbraak plaats in de voor de nachtrust bestemde tijd? De wetsge-
schiedenis alleen biedt hieromtrent geen zekerheid.17 Niet ondenk-
baar zou zijn dat de rechter tot het oordeel zou komen dat kwart voor 
zeven niet meer valt binnen de voor de nachtrust bestemde tijd. Toch 
mocht de feitenrechter volgens de Hoge Raad tot een bevestigende 
beantwoording van de genoemde vraag komen.18 Mede om die reden 
was deze strafbeïnvloedende omstandigheid als bedoeld in artikel 311 
lid 1 sub 3 Sr van toepassing. Ten tweede rijst bij de weergave van de 
delictspecifieke strafbeïnvloedende omstandigheden de (empirische) 
vraag in hoeverre de rechter die omstandigheden in de daadwerkelij-
ke straftoemeting laat meewegen.19 Zou het uitgangspunt moeten zijn 
dat de rechter de door de wetgever bij aanwezigheid van de omstan-
digheid genoemde procentuele of absolute verhoging ‘volgt’20 en waar 
zou dit in de concrete straftoemeting dan toe moeten leiden? Welke 

 
15  Incidenteel gebeurt het wel: zie bijv. p. 193 van het proefschrift. 
16  Zie bijv. M.J. Borgers, ‘De communicatieve strafrechter’, in: Controverses 

rondom legaliteit en legitimatie (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging, 
2011-1), Deventer: Kluwer 2011, p. 103-185. 

17  Dat is geen uitzondering. Als het bijvoorbeeld gaat om smaad door middel van 
geschriften, dan heeft de wetgever aan de omstandigheid ‘door middel van ge-
schriften en afbeeldingen’ geen nadere overweging gewijd, zo maakt Schuyt op 
p. 195 duidelijk. Dit roept de vraag op of er ook geen rechtspraak voorhanden is 
waarin de rechter zich uitlaat over de vraag waarom smaadschrift zwaarder moet 
(kunnen) worden bestraft dan smaad. 

18  HR 8 september 1998, NJ 1998/909. Het betrof zondag 21 juli 1996. 
19  Weliswaar stelt Schuyt op p. 20 van haar dissertatie dat de veronderstelling die 

aan haar onderzoek ten grondslag ligt, is dat de huidige strafmotiveringen onvol-
doende inzicht bieden in het proces van strafvorming, maar die veronderstelling 
had juist nader kunnen worden onderzocht. Het in hoofdstuk 11 gepresenteerde 
overzicht van strafmotiveringen schenkt aan deze kwestie nauwelijks aandacht. 

20  Daarnee bedoel ik in dit verband: als de betreffende omstandigheid op legislatief 
niveau bijvoorbeeld leidt tot verhoging met een derde ten opzichte van de maxi-
mumstraf (zijnde een ‘procentuele’ verhoging), legt de rechter dan als uitgangs-
punt ook een straf op die een derde hoger is dan de straf die hij zou hebben 
opgelegd indien de omstandigheid zich niet zou hebben voorgedaan? 
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straf moet de rechter namelijk nemen als beginpunt van zijn redene-
ring? De eis van het openbaar ministerie die als uitgangspunt zijn 
oorsprong vindt in de strafvorderingsrichtlijnen? Of de LOVS-
oriëntatiepunten? Of nog weer een andere ‘basisstraf’? Dit laatste is 
van belang voor de vraag of überhaupt gesproken kan worden van 
strafverhoging of strafverlaging ten opzichte van een bepaalde basis-
straf. Dat klemt temeer nu de strafrechter, indien zich in concreto een 
wettelijke strafverhogende omstandigheid voordoet, in verreweg de 
meeste gevallen een straf oplegt die niet uitgaat boven het wettelijk 
strafmaximum dat is gesteld op het basisdelict. 
 
5. In hoofdstuk 10 presenteert Schuyt een wetssystematische analyse 
als conclusie van de voorgaande hoofdstukken. Ik laat de auteur aan 
het woord (p. 272): 
 
‘Uit de wetssystematische analyse blijkt dat de wetgever weinig aanwijzingen geeft en 
dat daar waar aanwijzingen worden gegeven, deze ofwel zo specifiek zijn, dat ze zich 
in de praktijk nauwelijks voor doen, of dat ze zo algemeen zijn, dat ze, ook zonder 
opname in de wet of de telastelegging, door de rechter worden gebruikt bij de straf-
vorming. De wetgever geeft wel aanwijzingen, maar de rechter heeft de belangrijke 
taak deze verder aan te vullen. Voor de vraag op welke manier dat kan gebeuren, 
kunnen de gronden voor strafverhoging of -verlaging, zoals naar voren gebracht door 
de wetssystematische analyse, worden gebruikt. Deze gronden kunnen legitimerend 
werken bij nadere invulling van de elementen van de straftoemetingsgrammatica 
door de rechter.’ 
 
Daarmee is de opmaat gegeven voor het derde en laatste deel van de 
studie: ‘Verantwoorde straftoemeting: weten, waarderen en wegen’. 
In hoofdstuk 11 wordt aan de hand van de strafmotivering van een 
aantal uitspraken geïllustreerd dat de rechter tot strafoplegging komt 
aan de hand van de wat-vraag, de wie-vraag, de hoe-vraag, de effect-
vraag en de context-vraag, maar waarschijnlijk – zo concludeert 
Schuyt (op p. 300) – zonder zich daarvan bewust te zijn. Daarbij stelt 
zij vast dat de invulling van de elementen door de rechter meer divers 
is dan de invulling door de wetgever: ‘hij gebruikt bij de nadere invul-
ling van de elementen diverse omstandigheden die de wetgever in het 
geheel niet noemt. De rechter voegt daarmee strafbeïnvloedende om-
standigheden toe aan de grammatica voor straftoemeting.’ Dit wordt 
door Schuyt verklaard door het feit dat de wetgever een algemeen 
kader maakt dat niet kan voorzien in een uitputtende regeling, terwijl 
de rechter casuïstisch te werk gaat. Dit laatste is natuurlijk juist, maar 
Deel II van de studie van Schuyt maakt evenwel ook duidelijk dat er 
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door de wetgever nogal wat tamelijk casuïstische, delictspecifieke fac-
toren in het Wetboek van Strafrecht zijn opgenomen. Daarmee rijst 
de vraag of de wetgever niet zou moeten overgaan tot het codificeren 
van een aantal van de door de rechter toegevoegde buitenwettelijke 
strafbeïnvloedende omstandigheden. Verder concludeert Schuyt dat 
in de meeste motiveringen de elementen als op zichzelf staande gege-
vens worden onderzocht, maar dat daarmee ‘onvoldoende’ zou wor-
den onderkend dat de strafvorming een resultante is van een complex 
van factoren die voor wat betreft de inhoud en de onderlinge verhou-
dingen voortdurend veranderen. Ik vraag mij af wat deze constatering 
betekent voor de strafmotivering als geheel. Is die dan ook onder-
maats en, zo ja, op welke punten? Heeft hier als referentiekader te 
gelden de door Schuyt ontwikkelde ‘straftoemetingsgrammatica’ of 
de huidige rechtspraak van de Hoge Raad, die als cassatierechter aan 
de feitenrechter veel vrijheid vergunt om – binnen de grenzen van ar-
tikel 359 Sv – tot een eigen weging van de straftoemetingsfactoren te 
komen? 

In het laatste hoofdstuk (dat voorafgaat aan de epiloog), 
hoofdstuk 12, betoogt Schuyt op goede gronden dat het er bij het ver-
antwoorden van de strafoplegging door de rechter niet alleen om gaat 
dat de rechter de elementen benoemt die kunnen gelden als ant-
woord op de in de disstertatie telkens terugkerende vragen (de wat-
vraag etc.), maar tevens dat hij de aldus verkregen kennis waardeert 
en weegt (p. 302): 
 
‘Samengevat betekent de ontleding van de strafvorming met behulp van de straftoe-
metingsgrammatica dat de rechter steeds drie vragen moet stellen: 
a. Welke elementen zijn aanwezig en hoe kunnen deze concreet worden ingevuld 

(weten)? 
b. Wat betekent de aan- of afwezigheid van een element (waarderen)? 
c. Hoe verhouden de strafbeïnvloedende omstandigheden zich tot elkaar (wegen)?’ 
 
Daaruit kan bijvoorbeeld voortvloeien dat de rechter niet alleen 
overweegt, zoals thans veelal het geval is, dat hij heeft kennis geno-
men van de justitiële documentatie, maar bovendien dat en waarom 
de aldus vergaarde kennis ten voordele of ten nadele van de verdach-
te werkt. 
 
6. Tot slot. De lezer van het boek wordt meer dan incidenteel over-
vallen door het gevoel ‘dat weten we toch al’. Dat braak bij diefstal 
strafverzwarend werkt, is (onder strafjuristen) algemeen bekend. Dat 
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de rechter in zijn vonnis blijk geeft het zo-even onder a, b en c geci-
teerde kader te hebben gehanteerd bij de beraadslaging, zou ook ei-
genlijk voor zich moeten spreken. Toch is het een verdienste van het 
proefschrift dat inzichtelijk wordt gemaakt dat dat lang niet altijd ge-
beurt en dat er in termen van explicatie nog veel te winnen valt op het 
terrein van de strafmotivering, ook al eist de Hoge Raad dat strikt 
genomen niet. Een praktische vraag die het bestek van de dissertatie 
wellicht te buiten ging, is of de huidige rechtspraktijk die zich ken-
merkt door een grote zittingsdruk, wel geëquipeerd is om niet alleen 
tijdens het raadkameren maar ook reeds in de voorbereiding op de 
zitting de wettelijke strafbeïnvloedende factoren, de wetsgeschiedenis 
daaromtrent en de relevante (doch in de dissertatie onderbelichte) 
rechtspraak terzake afdoende in kaart te brengen. Dat het openbaar 
ministerie – waar de werkdruk niet geringer is dan in de zittende ma-
gistratuur – die informatie volledig in het requisitoir zou verschaffen, 
lijkt momenteel niet reëel. 


