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S. Struijk, datum 11-01-2022

Datum
11-01-2022
Auteur
S. Struijk[1]

Folio weergave
Download gedrukte versie (PDF)
JCDI
JCDI:ADS631014:1
Vakgebied(en)
Penitentiair recht (V)
Bestuursprocesrecht / Hoger beroep
Materieel strafrecht / Sancties
Strafprocesrecht / Tenuitvoerlegging
Strafprocesrecht / Terechtzitting en beslissingsmodel

Het zal vrijwel niemand zijn ontgaan dat op 1 juli 2021 de Wet straffen en beschermen gedeeltelijk in werking is getreden,
met ingrijpende gevolgen voor de rechtspositie van gedetineerden. Met name het overgangsrecht inzake de gewijzigde
regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) houdt de gemoederen in de (rechts)praktijk bezig. Dit is alleszins
begrijpelijk nu er voor verdachten in lopende strafzaken veel afhangt van die datum van 1 juli 2021. Immers, bij niet-
onherroepelijke veroordelingen tot vrijheidsstraf die door de rechtbank of het gerechtshof zijn uitgesproken op of na 1 juli
2021 is de nieuwe v.i.-regeling van kracht met de gemaximeerde periode van twee jaar waarvoor v.i. kan worden verleend,
terwijl bij een onherroepelijke veroordeling vóór de genoemde datum[2] de oude v.i.-regeling van toepassing is, zonder die
maximering. Deze overgangsregeling is door de Hoge Raad uitdrukkelijk bekrachtigd.[3] Niettemin blijkt de regeling in de
praktijk van doorslaggevende invloed te zijn op de door de verdediging te kiezen processtrategie van het al dan niet
instellen of doorzetten van hoger beroep of cassatie in een lopende strafzaak. Juridisch hangt dit voor wat betreft
toepassing van het overgangsrecht af van de vraag in hoeverre de wijziging van de v.i.-regeling wordt beschouwd als
‘slechts’ een verzwaring van de executie van de straf, of als een verzwaring van de omvang van de straf en daarmee een
verandering van het sanctierecht. Louter ingeval van laatstgenoemde interpretatie hebben rechters bij de strafoplegging
voor feiten gepleegd vóór 1 juli 2021 in strafmitigerende zin rekening te houden met de netto langere detentieduur als
gevolg van de nieuwe v.i.-regeling.
Maar ook breder dan de vraag van het overgangsrecht is voor de verdediging van belang in hoeverre de langgestrafte – de
wijziging van de v.i.-regeling heeft immers pas implicaties voor vrijheidsstraffen van meer dan zes jaar – in hoger beroep,
dan wel in cassatie na terug- of verwijzing, een fors lagere straf van het gerechtshof kan verwachten. Met andere woorden,
in hoeverre maken rechters bij de straftoemetingsbeslissing zogeheten ‘bruto/netto-afwegingen’, door mee te wegen welke
duur van de op te leggen straf feitelijk in detentie wordt uitgezeten en welke duur nu juist via de voorwaardelijke modaliteit
van de v.i. in vrijheid wordt doorgebracht? Waar dat op voorhand volgens de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en
de Raad voor de Rechtspraak viel te verwachten, vond minister voor Rechtsbescherming Dekker een dergelijk effect niet
voor de hand liggen nu de v.i. zijns inziens geen vorm van strafkorting betreft maar onderdeel vormt van de
tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf.[4]

Inmiddels is de gewijzigde v.i.-regeling vier maanden van kracht, voor die veroordelingen waarvoor dat krachtens het
overgangsrecht dus van toepassing is. Dat maakt, hoe pril nog ook, de vraag reëel in hoeverre rechters bij de straftoemeting
inderdaad rekening houden met de gewijzigde v.i.-regeling. Vooruitlopend op een uitvoerige analyse van rechtspraak die
later in het jaar in dit blad zal verschijnen, valt op deze plaats reeds een voorlopig beeld te schetsen.
En dit beeld is een niet eenduidig opererende rechtspraak. De gerechten nemen geen uniform standpunt in over de
toepassing van het overgangsrecht en lijken de vraag of de wetswijziging moet worden meegewogen bij de straftoemeting
vooral te bezien vanuit de individuele aard van de straftoemetingsbeslissing en niet vanuit een fundamentele
legaliteitsbenadering. Voor zover mij bekend heeft slechts de rechtbank Amsterdam zich er expliciet over uitgelaten door te
overwegen “dat de wetswijziging voor situaties als de onderhavige, waar een gevangenisstraf van zeer lange duur passend
en geboden is, een duidelijke wijziging van de omvang en reikwijdte van de straf betekent.”[5] Het feit dat de overige
gerechten zich hier niet over uitlaten, betekent dat er kennelijk in LOVS-verband geen overeenstemming is bereikt over de
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toepassing van het overgangsrecht en het daaraan toe te kennen inhoudelijk criterium. Ligt daar een juridisch-inhoudelijk
verschil van opvatting aan ten grondslag, of ontbreekt wellicht de urgentie omdat het overgangsrecht in zekere zin toch een
tijdelijk ‘probleem’ is?
Hoe het ook zij, het leidt tot zeer verschillende uitkomsten in de praktijk. Lang niet alle gerechten laten zich er in uitspraken
over uit of de met de wetswijziging gepaard gaande (mogelijk aanzienlijke) verkorting van de v.i.-duur reeds bij de
straftoemetingsbeslissing moet worden meegewogen. De gerechten die zich daar wel over uit laten, doen dat bovendien
met contraire uitkomsten. Sommige gerechten onderkennen de voor de verdachte ongunstige implicatie van de
wetswijziging maar wegen dit gegeven, anders dan dikwijls door de verdediging wordt verzocht, bewust niet mee in de
straftoemeting. De redenering is dan bijvoorbeeld gelegen in het feit dat de onzekerheid of gedurende de tenuitvoerlegging
van de gevangenisstraf daadwerkelijk v.i. zal worden verleend, niet nieuw is sinds de wetswijziging, maar ook al opging voor
de v.i.-toepassing onder de oude regeling. Een andere gebleken redenering om de wetswijziging niet mee te wegen in de
hoogte van de strafmaat, is dat de wetgever ervoor heeft gekozen niet te voorzien in een regeling van overgangsrecht. Het
enkele feit dat de strafzaak bij een andere (appointerings)planning wellicht al vóór de inwerkingtredingsdatum van de
wetswijziging had kunnen zijn afgedaan, bleek voor deze betreffende gerechten onvoldoende reden om van de
voorgenomen straftoemeting af te wijken. Daarentegen wordt door andere gerechten met eenzelfde redenering van
procedureel (tijds)verloop wel degelijk bij de straftoemeting rekening gehouden met de wetswijziging. Bijvoorbeeld omdat
het onderzoek al geruime tijd klaar was en de verdediging nauwelijks onderzoekswensen heeft ingediend, waardoor de zaak
eerder dan de inwerkingtredingsdatum van de wetswijziging op zitting behandeld en afgedaan had kunnen worden. In een
tweetal arresten waarin dit gold, is vervolgens geëxpliciteerd in hoeverre de straf wordt gematigd, te weten zodanig dat de
feitelijke detentieduur (vrijwel) gelijk zal zijn als onder de oude v.i.-regeling.[6] Soms wordt hierbij zelfs uitdrukkelijk gewag
gemaakt van een (bruto/)netto-berekening voor de hoogte van de straf.[7] Uit andere strafmotiveringen komt echter
weliswaar naar voren dat rekening is gehouden met de gewijzigde v.i.-regeling, maar niet de mate waarin en de
onderliggende overweging.

Al met al blijkt de rechtspraak dus verschillend om te gaan met de gewijzigde v.i.-regeling en de vraag of dat van invloed
dient te zijn op de straftoemeting. Nu gaat de v.i. strikt genomen natuurlijk over de executiefase, maar met de aanzienlijke
verkorting van de v.i.-periode zoals thans is doorgevoerd, heeft dat voor de langdurende gevangenisstraffen onmiskenbaar
gevolgen voor de te verwachten feitelijke detentieduur en daarmee tevens voor de door de veroordeelde ervaren straf. Dat
wordt door de gerechten thans op uiteenlopende wijze in de straftoemeting betrokken. Grof gezegd wordt er in sommige
strafzaken bewust rekening gehouden met de gewijzigde v.i.-regeling, wordt er in andere strafzaken juist bewust van
afgezien en zijn er ten slotte strafzaken waarin een en ander niet wordt geëxpliciteerd in de motivering en het dus gissen is.
Mij komt voor dat rechters zich van deze uiteenlopende benaderingen bewust moeten zijn en stelling moeten gaan nemen.
De individuele aard van de straftoemetingsbeslissing en de rechterlijke vrijheid in dezen is uiteraard een groot goed.
Inherent daaraan is de aanvaarding van verschillen in soort en duur van de opgelegde sanctie in ogenschijnlijk soortgelijke
strafzaken. Die verschillen moeten echter in de kern wel uit te leggen zijn, hoe gering in ons land de normering ook is waar
rechters aan zijn gebonden. En juist aan die overtuigende uitleg ontbreekt het mijns inziens in de rechtspraak sinds 1 juli
2021. Er treden forse verschillen op in de mate waarin de feitelijke gevolgen van de gewijzigde v.i.-regeling voor de te
verwachten detentieduur van de verdachte doorwegen in de straftoemeting, welke verschillen niet goed uit te leggen zijn.
Het juridisch inhoudelijk criterium voor toepassing van het overgangsrecht is niet bevredigend, zoals reeds blijkt uit het feit
dat de gerechten wisselend oordelen over de vraag hoe de voor de verdachte onzekere omstandigheid van een andere
(appointerings)planning en procedureel (tijds)verloop in zijn strafzaak zich verhoudt tot de inwerkingtredingsdatum van de
gewijzigde v.i.-regeling. Maar ook breder valt toch eigenlijk nauwelijks uit te leggen waarom de feitelijke detentieduur van
langdurende vrijheidsstraffen opgelegd bij een op 30 juni 2021 onherroepelijk geworden uitspraak zo aanzienlijk verschilt
van een even lange straf opgelegd bij een uitspraak die vanaf 1 juli 2021 onherroepelijk wordt. Het is een politieke
besluitvorming geweest om de v.i.-regeling te wijzigen, maar rechters hebben een eigenstandige verantwoordelijkheid om
de feitelijke gevolgen ervan voor de door de verdachte werkelijk te ondergane detentieduur en de daarmee te ervaren
vrijheidsstraf te betrekken in de straftoemeting, zeker als die gevolgen in de praktijk tot (onevenredig) grote verschillen
leiden.
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