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Bij de leden van de fractie van het C.D.A. was de vraag gerezen hoe de 
situatie moet worden beoordeeld dat in de praktijk de rechter straffen 
oplegt ver beneden het wettelijk maximum. Zou de wetgever uit generaal 
preventief gezichtspunt consequenties dienen te trekken uit dit verschil, 
zo vroegen deze leden. Het belang van de geloofwaardigheid van de 
handhaving achten zij daarmee gediend. 

Met deze leden ben ik van oordeel dat de handhaving geloofwaardig 
moet blijven. Een zeker niveau van straftoemeting maakt hiervan deel uit. 
De opvattingen over de meest wenselijke hoogte van de straftoemeting 
variëren in de tijd. Het lijkt mij juist dat de wetgever hiertoe een algemeen 
kader schept, waarbinnen de rechterlijke macht vrij is in de praktijk de 
straf te bepalen. Daarbij kan zij rekening houden met de opvattingen die 
op een bepaald moment in de samenleving leven. Deze vrijheid betekent 
dat er geen bijzondere strafminima in de wet zijn. Slechts zijn er algemene 
strafminima aangegeven wat betreft de hoofdstraffen in de artikelen 10, 
tweede lid, 18, eerste lid, en 23, tweede lid, van het Wetboek van 
Strafrecht. Deze komen neer op tenminste één dag vrijheidsstraf en 
tenminste vijf gulden geldboete. Bij de wet van 31 maart 1983 (Stb. 153) 
(Wet vermogenssancties) is bovendien in artikel 9a toegevoegd de 
mogelijkheid van schuldigverklaring zonder oplegging van straf. De ruime 
vrijheid tot strafoplegging brengt een in Nederland door de traditie 
gegeven vertrouwen in de rechterlijke macht tot uitdrukking. 

De gangbare opvatting is dat binnen verschillende randvoorwaarden, 
waaronder de geloofwaardigheid van de handhaving, het strafrecht met 
terughoudendheid moet worden toegepast. Dit leidde enige decennia 
geleden tot een daling van de gemiddelde duur van de op te leggen 
vrijheidsstraffen. Er heerste toen communis opinio dat dit als een verwor-
venheid kon worden aangemerkt. Waarschijnlijk mede als gevolg van de 
toegenomen criminaliteit, stijgt deze duur de laatste jaren. Het wettelijk 
kader wordt daarbij in het algemeen niet als belemmering ervaren. Een 
uitzondering hierop vormt de gijzeling. In dat geval werd verschillende 
keren het wettelijk strafmaximum opgelegd of werd dit benaderd. Ik heb 
dan ook voor dit delict recent de indiening bevorderd van een wetsvoorstel 
tot verhoging van het wettelijk maximum (kamerstukken II 1987/88, 
20373, nrs. 1-2). 
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Het in de wet te bepalen strafmaximum is overigens niet het enige 
instrument voor de Staten-Generaal om invloed uit te oefenen op de 
straftoemeting door de rechterlijke macht. Onderdeel van de rechterlijke 
macht vormt het openbaar ministerie dat ter zitting in het requisitoir een 
op te leggen straf eist. Is de officier van justitie het met een bepaalde 
straf niet eens, dan kan hij hoger beroep instellen. Voor groepen van 
delicten is een beleid vastgelegd in de vorm van strafvorderingsrichtlijnen. 
Voor het functioneren van het openbaar ministerie ben ik aan de Staten-
Generaal verantwoording schuldig. Het komt mij voor dat in de tijd 
wisselende opvattingen over de meest wenselijke hoogte van de straftoe-
meting in eerste aanleg langs deze weg tot uitdrukking moeten komen. 
Wanneer evenwel blijkt dat de ontwikkeling in de opvattingen een meer 
structureel karakter draagt in die mate dat het wettelijk kader bij voorbeeld 
in gevallen van recidive afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van de 
handhaving, is er reden tot wetswijziging. Deze laatste situatie doet zich 
naar mijn oordeel nog niet voor. 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen verder naar de voorzieningen 
die moeten worden getroffen om te voldoen aan het voorschrift van 
artikel 89, tweede lid, van de Grondwet. 

Het onderhavige wetsvoorstel voorziet op verschillende plaatsen in 
aanpassing van de wet in formele zin aan het voorschrift van artikel 89, 
tweede lid, van de Grondwet. Ik wijs op Artikel V, onderdeel A, onder e, 
en onderdeel D, onder c, Artikel VI, onderdeel D, onder a en b, onderdeel 
H, onder a, onderdeel I, onderdeel 0, onder g, onderdeel V, onder a, 
onderdeel FF, onder c, Artikel VII, onder F, Artikel IX, onderdeel D, onder 
a, en Artikel X, onderdeel 0, onder c. Indien het wetsvoorstel tot wet 
wordt verheven zullen de algemene maatregelen van bestuur die nog zelf 
een strafmaximum bepalen, steunend op de in te trekken wettelijke 
bepalingen, moeten worden aangepast. Het is de bedoeling met gebruik-
making van Artikel XII, de genoemde onderdelen van het onderhavige 
wetsvoorstel in werking te doen treden tegelijkertijd met de wijziging van 
de algemene maatregelen van bestuur. Ik verwacht dat deze operatie 
voor de zomer kan zijn afgerond. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 
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