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Het besluitvormingsproces van de politierechter 

Inleiding 

In dit artikel wordt een poging ondernomen met behulp van een voor 
strafrechtjuristen relatief onbekende methode de besluitvorming van 
de politierechter te reconstrueren. In § i wordt summier ingegaan op 
reeds eerder uitgevoerd straftoemetingsonderzoek. Vervolgens wordt 
de procesmethode kort besproken waarmee de theoretisch-empirische 
analyse van het besluitvormingsproces van de politierechter zal plaats¬ 
vinden (§ 2). Met behulp van deze methode zullen daarna de uitgangs¬ 
punten worden geselecteerd die in dit onderzoek als hypothesen zul¬ 
len fungeren. Aansluitend aan deze selectie zullen de uitgangspunten 
stap voor stap met behulp van hun empirische beslisregels worden 
getoetst (§5, 6, 7 en 8). Aan het einde van het artikel zullen de 
resultaten worden besproken. 

I Straftoemetingsonderzoek 

Het hoogtepunt in de belangstelling voor het sociaal-wetenschappelij¬ 
ke straftoemetingsonderzoek was in Nederland aan het einde van de 
jaren zeventig. Het was met name het door het Criminologisch Insti¬ 
tuut van Groningen (Jongman, 1978) geponeerde én gevonden ver¬ 
band tussen de sociale klasse van de dader en de toegemeten straf die 
ter discussie stond. 

Het tot op heden uitgevoerde straftoemetingsonderzoek is in 
het algemeen sterk empirisch gericht met een aantal te onderscheiden 
onderzoeksstrategieën. Allereerst is er het type onderzoek waarin zo¬ 
veel mogelijk variabelen worden gemeten en waarin vervolgens wordt 
bekeken welke van deze empirische variabelen een rol spelen in de 
beslissingsuitkomsten (de toegemeten straffen). Met name het onder¬ 
zoek van Oomen (1970) is hier een voorbeeld van. Daarnaast is er 
het soort onderzoek waarin een quasi-experimentele opzet wordt na- 
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gebootst en waarin met behulp van een controle- en experimentele 
groep wordt nagegaan of een bepaalde factor met het vonnis samen¬ 
hangt. De onderzoeken van Jongman e.a. vormen hiervan een goede 
illustratie. Op het belangrijkste manco van deze twee 'typen' onder¬ 
zoekstrategieën, het theorie-arme karakter ervan, is reeds eerder ge¬ 
wezen (Bruinsma en Van Hezewijk, 1978; Van Hezewijk en Bruins- 
ma, 1978). Voorts is de strategie te onderscheiden waarin het voorleg¬ 
gen van een fictieve casus aan rechters en andere strafrechtelijke func¬ 
tionarissen centraal staat. Voorbeelden van dit type onderzoek zijn 
de onderzoeken van Van Duyne (1983) en Van Duyne en Verwoerd 
(1985). Naast de vaak kunstmatige situatie waarin dergelijk onderzoek 
zich afspeelt, is er het gevaar dat daarmee slechts houdingen/opinies 
worden gemeten in plaats van feitelijk keuzegedrag. Het is alom be¬ 
kend dat er grote verschillen kunnen bestaan tussen iemands houding 
en iemands gedrag. 

In dit artikel wordt een poging gedaan het straftoemetingson- 
derzoek wat meer theoretische inhoud te geven. Daarbij wordt tevens 
gebruik gemaakt van een methode die ons in staat stelt het feitelijke 
keuzegedrag van de beslisser te onderzoeken en niet diens houdingen/ 
opinies. 

Om deze methode te kunnen toepassen is het noodzakelijk 
ons te beperken tot één strafrechtelijke beslissituatie. Gekozen is voor 
de besluitvorming van de politierechter. De noodzaak komt voort uit 
ongewenste verschillen met betrekking tot de doeleinden tussen kin¬ 
derrechters, Meervoudige Kamer of politierechters. Zoals wij later 
zullen zien spelen deze strafdoelen juist een cruciale rol in het besluit¬ 
vormingsproces. Deze keuze voor de politierechterzaken houdt in dat 
wij ons richten op goed vergelijkbare strafzaken waarin het gaat om 
delicten die onder de noemer van veel voorkomende criminaliteit val¬ 
len. Voorts zijn die strafzaken uitgekozen waarin de politierechter 
heeft afgedaan met een vrijheidsstraf en/of geldboete. 

2 De procesmethode als analyse-instrument 

Voor onze analyse van het besluitvormingsproces van de politierech¬ 
ter zal gebruik worden gemaakt van een versie van de procesmethode 
van Braam. Uitgangspunt van deze directe meetmethode is dat men 
kenmerken van zaken of personen waarover moet worden beslist re¬ 
lateert aan de uiteindelijke beslissingen onder constanthouding van 
zoveel mogelijk andere relevante kenmerken, waarbij het erom gaat 
de uitgangspunten van de beslisser te achterhalen en hieruit de concre¬ 
te beslisregels af te leiden. Voor een uitgebreide bespreking van deze 
methode zij naar elders verwezen (Braam, 1973; Bruinsma en Braam, 
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1985; Van Grinsven, 1988; Bruinsma en Van Grinsven, 1990). Hier 
wordt volstaan met een schema dat als leidraad fungeert voor de 
analyse van het besluitvormingsproces van de politierechter. 

Schema i 

(abstracte straf-)doelstellingen van de beslisser (= de politierechter) 

i 
Eventuele subdoelstellingen van de beslisser 

i 
Uitgangspunten van de beslisser 

i 
Beslisregels van de beslisser: 

omgevingskenmerken —>■ beslissing 
(strafzaakkenmerken) (straftoemetingsbeslissing) 

Als vertrekpunt voor onze analyse van het besluitvormingsproces van 
de politierechter fungeren de (abstracte) strafdoelen die in de litera¬ 
tuur worden genoemd (bijvoorbeeld, generale preventie, resocialisa¬ 
tie), en die de politierechter mogelijk bij het straftoemeten nastreeft 
(Denkers, 1975a, 1975b). Uit deze strafdoelen worden uitgangspunten 
afgeleid die in het besluitvormingsproces een rol spelen. In het uit¬ 
gangspunt legt de rechter een relatie tussen een abstract, niet direct 
meetbaar, strafzaakkenmerk (bijv. de afschrikkingsgevoeligheid van 
de dader of wederrechtelijkheid van de daad) en de op te leggen 
strafzwaarte. Indien het nagestreefde doel 'generale preventie' is zou 
het uitgangspunt van de rechter als volgt kunnen luiden: 'Daar ik 
rekening wens te houden met het generaal preventieve effect van de 
straf, zal ik naarmate het delict ernstiger is de dader zwaarder straffen.' 
Dit uitgangspunt is als volgt in een toetsbare hypothese te formuleren: 
'Hoe ernstiger het delict is, des te zwaarder zal de straf zijn die de 
politierechter de dader oplegt'. 

Om te toetsen of het uitgangspunt met het achterliggende 
strafdoel daadwerkelijk een rol speelt in het besluitvormingsproces 
van de rechter, dient uit het uitgangspunt een beslisregel te worden 
afgeleid. Men kan de beslisregel als het empirische equivalent van het 
uitgangspunt beschouwen. Zo'n beslisregel is namelijk concreter. In¬ 
dien wij aannemen dat 'de veroorzaakte materiële schade' een goede 
indicator is om de (niet direct te meten) 'ernst van het delict' vast te 
stellen luidt de beslisregel: 'Hoe groter de door het delict veroorzaakte 
materiële schade is, des te zwaarder zal de straf zijn die de politierechter 
de dader oplegt'. 
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Indien deze beslisregel in de empirie aanwezig blijkt te zijn, 
kunnen wij gevoeglijk aannemen dat het bijbehorende uitgangspunt 
een rol speelt in het besluitvormingsproces van de politierechter. 

Tot slot van deze paragraaf twee opmerkingen. Wij menen 
dat het beslisgedrag van de politierechter subjectief rationeel (Simon, 
1976, 76) is. Hiermee wordt door Simon bedoeld dat een beslisser met 
zijn besluit op grond van de hem ter beschikking staande gegevens 
bepaalde doelen tracht te maximaliseren. In de praktijk komt de rech¬ 
ter echter tijd tekort en beschikt hij vaak over te weinig feitelijke 
gegevens om een gefundeerde relatie te kunnen leggen tussen gege¬ 
vens en doeleinde. Als gevolg hiervan doen oordelen hun intrede in 
het besluitvormingsproces. Oordelen zijn te karakteriseren als veron¬ 
derstellingen waarvan de (on)waarheid niet aan de beschikbare gege¬ 
vens is getoetst. Zij nemen de plaats in van de feitelijke gegevens. 

3 De selectie van de doeleinden 

In de paragrafen 5, 6 en 7 worden uit drie strafdoelen de uitgangspun¬ 
ten geformuleerd en de bijbehorende beslisregels afgeleid. Wij gaan 
er op voorhand vanuit dat de politierechter een verenigingstheorie in 
de meest ruime zin zal aanhangen (Domen, 1970, 64). Het synoniem 
dat Hazewinkel-Suringa geeft voor verenigingstheorie, nl. sociale ver- 
geldingsleer geeft enigszins aan wat wij hieronder verstaan. Enerzijds 
speelt de vergelding een (voorname) rol bij de straftoemeting, ander¬ 
zijds spelen ook strafdoelen een rol waarbij men met de op te leggen 
straf toekomstige 'nuttige' effecten voor de dader, het slachtoffer en/ 
of de samenleving nastreeft. 

4 Onderzoekopzet en steekproef 

De toetsing van de uitgangspunten/hypotheses vindt plaats aan de 
hand van een secundaire analyse van reeds voor een ander doel verza¬ 
melde empirische gegevens.' De theoretische populatie strafzaken 
waarin de hypothesen worden getoetst bestaat uit 'alle strafzaken 
waarin in eerste instantie door de politierechter schuldigverklaring is 
uitgesproken, waarbij geen hoger beroep is aangetekend, waarbij 
(een) misdrij(f)ven uit het Sr en/of uit de Vuurwapenwet en/of de 
Opiumwet en/of uit de Telegraaf- en Telefoonwet ten laste (is) zijn 

I Met dank aan-het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van 
het Ministerie van Justitie, in het bijzonder drs. M. Junger-Tas, voor het ter 
beschikking stellen van de onderzoekgegevens. Voor een uitvoeriger beschrijving 
van de steekproeftrekking en van het databestand, zie Junger-Tas en Van Hecke 
(1988). 
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gelegd, en waarbij een vrijheidsstraf en/of geldboete is opgelegd'. Uit 
die populatie is vervolgens een steekproef van 1213 strafzaken getrok¬ 
ken. 

5 De vergelding 

5.1 Van doeleinde naar uitgangspunt 

Het eerste strafdoel dat zal worden bezien op de mogelijkheid er 
uitgangspunten uit af te leiden is de vergelding, en wel de empirische 
vergelding. Onder empirische vergelding verstaan we 'de apaisering 
van, het tegemoetkomen aan onlust- en wraakgevoelens bij het slachtof¬ 
fer of bij anderen in de samenleving' (Denkers, 1975a, 5). 

Denkers merkt daarbij op dat 'of, in welke mate en hoe er 
moet worden vergolden, (...) geheel afhankelijk (is) van de feitelijke 
vergeldingsbehoefte en van de feitelijke onrust die het delict bij slachtof¬ 
fers en in de samenleving heeft opgewekt' (1975b, 91). De strafreactie 
(m.n. de strafzwaarte lijkt in het geding) in de individuele strafzaak 
moet worden afgestemd op de feitelijke onrust en vergeldingsbehoef¬ 
te. Het besluitvormingsproces van de politierechter lijkt ons niet door 
een dergelijke individualisering te worden gekenmerkt. Het zal veel¬ 
eer gaan om de 'gemiddelde' onlust- en wraakgevoelens die het delict 
bij slachtoffer en derden opwekt. Het logische vervolg hierop is dat 
de (aan slachtoffer en derden tegemoetkomende) strafreactie afhan¬ 
kelijk is van de ernst van de inbreuk op de maatschappelijke orde. 
Hierbij wordt verondersteld dat naarmate die inbreuk op de maat¬ 
schappelijke orde ernstiger is de bij slachtoffer en derden opgeroepen 
onlustgevoelens 'sterker' zijn. Indien we vervolgens veronderstellen 
dat de inbreuk op de maatschappelijke orde afhankelijk is van ener¬ 
zijds de mate van wederrechtelijkheid van de daad en de mate van 
schuld van de dader (een gedachtengang die prima lijkt aan te sluiten 
bij het strafwettelijk systeem waarin de schuld en de wederrechtelijk¬ 
heid een grote rol spelen bij de vraag of de dader kan worden gestraft) 
dan is uit de empirische vergelding het volgende uitgangspunt af te 
leiden: 'Daar ik (= politierechter) met het opleggen van de straf reke¬ 
ning wens te houden met de empirische vergelding, zal ik naarmate 
de wederrechtelijkheid van de daad sterker en naarmate de schuld 
van de dader groter is, de dader een zwaardere straf opleggen'. Of in 
hypothesevorm: 
1 Hoe sterker de wederrechtelijkheid van de daad, des te zwaarder zal 
de straf zijn die de politierechter de dader oplegt. 
2 Hoe groter de schuld van de dader, des te zwaarder zal de straf zijn 
die de politierechter de dader oplegt. 
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Hypothese 2 is in de volgende (sub)paragraaf niet vertaald naar empi¬ 
risch niveau. Op voorhand kon worden gesteld dat het in § 4 omschre¬ 
ven databestand geen valide indicator bevat voor het theoretische 
begrip 'schuld'. 

5.2 Van uitgangspunt naar beslisregel 

Na de afleiding van het uitgangspunt is het zoeken naar het 'empiri¬ 
sche equivalent van het uitgangspunt'-de beslisregel - aan de orde. 
Het zoeken naar de beslisregel zal geschieden door de operationalise¬ 
ring van de in het uitgangspunt voorkomende theoretische begrippen. 
In aansluiting op Oomen (1970, 60) kan de wederrechtelijkheid (van 
een daad) worden omschreven als de mate waarin een door de straf- 
wetgever beschermd rechtsbelang wordt aangetast, waarbij het moge¬ 
lijk is dat het in een strafzaak kan gaan om meerdere aangetaste 
rechtsbelangen. Er zijn twee dimensies te onderscheiden, te weten 
een a-prioristische dimensie en een feitelijke dimensie. De a-prioristi- 
sche wederrechtelijkheid (van een daad) is de mate waarin aan een, 
door een evt. daad te schenden, door de strafwetgever beschermd 
rechtsbelang wordt gehecht. Hypothese i wordt gesplitst in twee deel- 
hypotheses waarvan de eerste als volgt luidt: 
I a Hoe sterker de a-prioristische wederrechtelijkheid van de daad, des 
te zwaarder zal de straf zijn die de politierechter de dader oplegt. 

In navolging van Langemeijer (1972, 60) kunnen wij stellen 
dat de a-prioristische wederrechtelijkheid van een daad afhankelijk is 
van de mate waarin de door de daad geschonden norm van de rechts¬ 
orde tevens een norm van de maatschappelijke norm is. Zo is het 
rijden met een reflector achterop de fiets (schending van de rechtsor¬ 
de) niet een bepaald sterk in de maatschappij levende norm i.t.t. het 
plegen van een inbraak (eveneens een schending van de rechtsorde. 
De tweede handeling is a-prioristisch wederrechtelijker dan de eerste 
handeling. Wij volstaan in dit artikel met de indirecte indicator 'maxi¬ 
male strafdreiging in de wet' voor het abstracte begrip a-prioristische 
wederrechtelijkheid. Hierbij veronderstellen wij dat hoe hoger de 
strafdreiging is op het begaan van een strafbaar feit, des te sterker 
geldt dat de door de daad geschonden rechtsnorm tevens een in de 
maatschappij levende norm is. 

De tweede dimensie voor de wederrechtelijkheid van de daad 
is de mate waarin het rechtsbelang feitelijk wordt aangetast. De feite¬ 
lijke dimensie is concreter van aard dan de a-prioristische dimensie. 
Een aantal indicatoren van deze feitelijke dimensie van de wederrech¬ 
telijkheid is achtereenvolgens a. de 'materiële schade (in oplopende 
klassen van ƒ250), b. de ernst van het letsel (geen letsel, licht letsel 
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of zwaar letsel), en c. het aantal malen dat een strafbaar feit is ge¬ 
pleegd en bewezen verklaard. Hypothese ib kan als volgt worden 
geformuleerd: 
ib Hoe groter de feitelijke wederrechtelijkheid van de daad, des te 
zwaarder zal de straf zijn die de politierechter de dader oplegt. 

Het tweede theoretische begrip in uitgangspunt i vormt de 
straf zwaarte. Daarvoor zijn drie maatstaven gehanteerd: 
1 Naarmate de kwantiteit van een bepaalde opgelegde strafsoort ho¬ 
ger is, is de zwaarte van de opgelegde straf hoger; 
2 Iedere onvoorwaardelijke straf is zwaarder dan zijn voorwaardelijke 
equivalent (naar soort); 
3 Een vrijheidsstraf is zwaarder dan een geldboete. 

5.5 Toetsing van het uitgangspunt m.b.v. zijn empirisch equivalent^ 

Het uitgangspunt waarin een relatie is vervat tussen a-prioristische 
wederrechtelijkheid en strafzwaarte' wordt voorlopig geacht een rol 
te spelen in het besluitvormingsproces van de politierechter indien de 
beslisregel: 'Hoe hoger de maximale strafdreiging op het strafbare feit, 
des te zwaarder zal de straf zijn die de politierechter de dader oplegt 
(met strafzwaarte nu in zijn operationele vorm)' in de empirie aanwe¬ 
zig is. 

De gestelde samenhang in de beslisregel tussen maximale 
strafdreiging en strafzwaarte blijkt significant (Tau = .24) te zijn (Zie 
tabel r van de Bijlage). Ook de richting van de samenhang is conform 
de beslisregel. Het uit de empirische vergeldingsgedachte afgeleide 
uitgangspunt wordt dan ook voorlopig geacht een rol te spelen in het 
straftoemetingsproces van de politierechter. 

Slechts twee van de drie beslisregels die uit het uitgangspunt 
(feitelijke wederrechtelijkheid —> strafzwaarte) zijn afgeleid blijken in 
de empirie aanwezig. Dit zijn resp. 'hoe hoger de materiële schade 
door de daad veroorzaakt, des te zwaarder zal de straf zijn die de 
politierechter de dader oplegt' (Tau = .16) en 'hoe groter het aantal 
strafbare feiten dat de dader heeft gepleegd, des te zwaarder zal de 
straf zijn die de rechter de dader oplegt' (Tau = .29). De beslisregel 
'hoe zwaarder het fysieke letsel ten gevolge van de gepleegde strafba¬ 
re daad, des te zwaarder zal de straf zijn die de politierechter de dader 

2 Overeenkomstig de procesmethode zijn met een regressie-analyse de gevonden 
bivariate samenhangen gecontroleerd voor die variabelen die in dit onderzoek 
van belang werden geacht voor de straftoemetingsbeslissing. De significante biva¬ 
riate samenhangen bleken in alle gevallen ook na controle voor overige relevante 
variabelen nog aanwezig te zijn. Zie voor deze controle: Van Grinsven (1988, 
108. e.v.). 
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oplegt' (Tau = .04) blijkt niet te worden gebruikt. In de afsluitende 
§ 10 zullen wij nog op dit wisselvallige toetsingsresultaat terug komen. 

6 De subjectieve strafzwaarte 

6.1 Van doeleinde naar uitgangspunt 

Het 'rekening houden met de subjectieve strafzwaarte' als doeleinde 
valt enigzins buiten de overige te behandelen strafdoelen. Echter, de 
concretisering van dit doeleinde in art. 24 Sr^ vormt het 'enige directe 
materiële criterium' (Hazewinkel—Suringa, 1987, 707) dat de straf¬ 
wetgever de rechter voor de straftoemeting heeft gegeven en kan dus 
niet buiten de analyse worden gehouden. 

Uit de Memorie van Toelichting en de Memorie van Ant¬ 
woord is het doeleinde af te leiden dat de strafwetgever met art. 24 
(het draagkrachtbeginsel) voor ogen heeft. Volgens de MvT 'treft een 
vermogenssanctie van een bepaalde omvang de één nu eenmaal 
zwaarder dan de ander. Dit effect kan door (...) een draagkrachtbe¬ 
ginsel (...) worden verminderd'. De MvA vermeldt dat 'het zo nodig 
rekening houden met de draagkracht bij de straftoemeting ... moge¬ 
lijkheden (schept) tot het opleggen van een straf, die in haar effect 
ten opzichte van daders met verschillende draagkracht minder uiteen¬ 
loopt' en dat 'het beginsel een zekere materiële gelijkheid in de con¬ 
crete straftoemeting (beoogt) te verzekeren'. Het doel van opneming 
van art. 24 in de Strafwet is blijkbaar de rechter de mogelijkheid te 
bieden rekening te houden met de subjectieve strafzwaarte van de 
geldboete. Het bijbehorende uitgangspunt luidt: 'De hoogte van de 
op te leggen geldboete dient te worden afgestemd op de subjectieve 
strafzwaarte van de geldboete voor de dader'. In hypothesevorm: 
3 Hoe groter de subjectieve strafzwaarte van de geldboete voor de da¬ 
der, des te lager zal de boete zijn die de politierechter de dader oplegt. 

Hoewel het draagkrachtbeginsel en het achterliggende doel¬ 
einde slechts betrekking hebben op de geldboete als op te leggen straf 
lijkt de algemene formulering van het 'subjectieve zwaarte-doeleinde' 
in de MvT en de MvA de stelling te rechtvaardigen dat het doeleinde 
ook een rol speelt in strafzaken waarin een andere strafsoort dan de 
geldboete wordt opgelegd. Dit uitgangspunt kan (nu direct in hypo¬ 
thesevorm) als volgt worden geformuleerd: 

3 Art. 24 Sr luidt: Bij de vaststelling van de geldboete houdt de rechter rekening 
met de draagkracht van de verdachte in de mate waarin hij dat nodig acht met 
het oog op een passende bestraffing van de verdachte zonder dat deze in zijn 
inkomen en vermogen onevenredig wordt getroffen. 
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4 Hoe groter de subjectieve zwaarte van de vrijheidsstraf voor de dader, 
des te korter zal de vrijheidsstraf zijn die de politierechter de dader 
oplegt. 

De hypotheses 3 en 4 zullen we ieder splitsen in drie deelhy- 
pothesen op grond van het onderscheid manifest en latent door de 
veroordeelde te ervaren zwaarte van de opgelegde straf. Indien de 
politierechter een onvoorwaardelijke geldboete/vrijheidsstraf wenst 
op te leggen wordt de 'te ervaren zwaarte van de opgelegde straf 
manifest. Dit i.t.t. het opleggen van een voorwaardelijke geldboete/ 
vrijheidsstraf waarbij de te ervaren zwaarte van de opgelegde straf 
wordt opgeschort, latent blijft. Het is te verwachten dat met name 
daar waar de politierechter een onvoorwaardelijke geldboete/vrij¬ 
heidsstraf wenst op te leggen, hij rekening zal houden met de subjec¬ 
tieve strafzwaarte. Om te toetsen of het onderscheid 'manifest-latent' 
te ervaren strafzwaarte een rol speelt in het besluitvormingsproces 
van de politierechter worden de hypotheses 3 en 4 in twee deelhypo- 
theses gesplitst: 
3a Hoe groter de subjectieve strafzwaarte van de geldboete (4a) (vrij¬ 
heidsstraf) voor de dader, des te lager (korter) zal de voorwaardelijke 
geldboete (vrijheidsstraf) zijn die de politierechter de dader oplegt. 
3b Hoe groter de subjectieve strafzwaarte van de geldboete (4b) (vrij¬ 
heidsstraf) voor de dader, des te lager (korter) zal de onvoorwaardelijke 
geldboete (vrijheidsstraf) zijn die de politierechter de dader oplegt. 

Ten slotte is te verwachten dat de politierechter bij zijn keuze 
voor een onvoorwaardelijke dan wel voorwaardelijke straf tevens re¬ 
kening zal houden met de subjectieve strafzwaarte. De met deze ge¬ 
dachte corresponderende hypotheses luiden: 
3c Hoe groter de subjectieve strafzwaarte van de geldboete (4c) (vrij¬ 
heidsstraf) voor de dader, des te vaker zal de politierechter een voor¬ 
waardelijke geldboete (vrijheidsstraf) opleggen (in plaats van een on¬ 
voorwaardelijke geldboete (vrijheidsstraf)). 

6.2 Van uitgangspunt naar beslisregel 

Het zoeken is nu naar het empirisch equivalent van het uitgangspunt. 
De theoretische begrippen waarom het bij de uitgangspunten 3 en 4 
draait zijn de 'subjectieve strafzwaarte van de geldboete' en de 'sub¬ 
jectieve zwaarte van de vrijheidsstraf'. 

Het begrip subjectieve strafzwaarte is te definiëren als de door 
de veroordeelde te ervaren zwaarte van de hem opgelegde geldboete. 
De wetgever heeft niet alleen het 'subjectieve strafzwaarte-doel' in de 
MvT en de MvA geformuleerd, maar tevens v.w.b. de geldboete als 
strafsoort het beginsel geconcretiseerd met invoering van art. 24 Sr. 
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Gesteld kan worden dat art. 24 de beslisregel voortbrengt die het 
empirisch equivalent vormt van het door de wetgever (impliciet) ge¬ 
formuleerde uitgangspunt. Art. 24 spreekt over de evenredigheid tus¬ 
sen de geldboete en het inkomen/vermogen van de verdachte. Als 
indicator voor de 'subjectieve strafzwaarte van de geldboete' ziet de 
wetgever blijkbaar de hoogte van het inkomen/grootte van het vermo¬ 
gen van de dader. 

We hebben in navolging van de wet voor het inkomen van de 
dader^ gekozen als indicator voor de subjectieve strafzwaarte van de 
geldboete. 

Het begrip subjectieve zwaarte van de vrijheidsstraf is te defi¬ 
niëren als de door de veroordeelde te ervaren zwaarte van de hem 
opgelegde vrijheidsstraf. In tegenstelling tot bij uitgangspunt 3 heeft 
de wetgever m.b.t. uitgangspunt 4 geen beslisregel (impliciet) gefor¬ 
muleerd die de politierechter dient te hanteren. Er is geen wettelijk 
vastgestelde indicator voor het begrip in relatie tot de vrijheidsstraf. 
Aan het begrip zijn twee dimensies te onderscheiden, de individuele 
dimensie en de omgevmgi'dimensie. De individuele dimensie betreft 
persoonlijkheidskenmerken die het ondergaan van een zelfde vrij¬ 
heidsstraf voor de ene veroordeelde zwaarder doen zijn dan voor de 
andere veroordeelde. Vanwege de onwaarschijnlijkheid dat de indivi¬ 
duele dimensie van het begrip een rol speelt in het straftoemetingspro- 
ces van de politierechter, wordt deze dimensie verder buiten beschou¬ 
wing gelaten. 

Het begrip 'subjectieve zwaarte' wordt m.a.w. beperkt tot 
zijn omgevingsdimensie. De omgevingsdimensie betreft de omge¬ 
vingskenmerken die het ondergaan van een zelfde vrijheidsstraf voor 
de ene veroordeelde zwaarder doen zijn dan voor de andere veroor¬ 
deelde. We doelen hier met name op reacties/houdingen van derden 
die de zwaarte van het ondergaan van de vrijheidsstraf kunnen ver¬ 
sterken dan wel verminderen. Alhoewel bij de omgeving kan worden 
gedacht aan 'naasten' (familie, vrienden) van de veroordeelde, de 
'buurt' enz. willen we met name op de-eventuele-werkgever van de 
veroordeelde wijzen. Het is zijn mogelijke reactie 'ontslag' op het 
moeten ondergaan van een vrijheidsstraf door de veroordeelde die 
voor een belangrijk gedeelte de (surplus)zwaarte van de aan zijn werk¬ 
nemer opgelegde straf lijkt te bepalen. Als indicator voor de subjectie- 

4 Zie voor theoretische bezwaren tegen deze indicatoren: Van Grinsven, (1988, 
54). 

5 De inkomensvariabele heeft een viertal categorieën: 'i' inkomen < 500 gulden; 
'2' inkomen 500-1500 gulden of daar waar precieze informatie over de hoogte 
van het inkomen ontbreekt 'bron van inkomsten' uit rww-, abw- of Aow-uitke- 
ring; '3' inkomen 1500-3000 en '4' inkomen > 3000 gulden. 
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ve zwaarte van de vrijheidsstraf hebben we dan ook gekozen voor de 
'werksituatie van de veroordeelde',** omdat voor de werkende veroor¬ 
deelde de (zeer wel mogelijke) ontslagreactie van zijn werkgever een 
surpluszwaarte van de hem opgelegde vrijheidsstraf inhoudt. 

6.3 Toetsing van het uitgangspunt m.b.v. zijn empirische 
equivalent 

Het uitgangspunt 3a blijkt geen rol te spelen in het straftoemetings- 
proces van de politierechter (Tabel 2 van de Bijlage). De beslisregel 
'hoe lager het inkomen van de veroordeelde, des te vaker zal de 
politierechter een lage voorwaardelijke boete opleggen' blijkt immers 
niet in de empirie aanwezig te zijn (Tau == .09). Hetzelfde geldt voor 
uitgangspunt 3b. De beslisregel: 'Hoe lager het inkomen van de ver¬ 
oordeelde, des te vaker zal de politierechter een lage onvoorwaarde¬ 
lijke boete opleggen' blijkt ook niet in de empirie terug te vinden 
(Tau = .08). 

Tenslotte levert de toetsing van uitgangspunt 3c wel een signi¬ 
ficant verband op. Voor de beslisregel 'hoe lager het inkomen van de 
verdachte, des te vaker zal de politierechter een voorwaardelijke (in 
plaats van een onvoorwaardelijke) boete opleggen' is echter de rich¬ 
ting van de samenhang tegengesteld aan de verwachte richting (Tau 
= —.09). Het uitgangspunt moet alsnog worden verworpen. Er lijkt 
eerder te gelden dat 'hoe groter de subjectieve strafzwaarte van de 
geldboete voor de dader is, des te vaker zal de politierechter een 
onvoorwaardelijke geldboete opleggen (i.p.v. een voorwaardelijke 
geldboete)'. 

Het uitgangspunt 4a is getoetst met de beslisregel 'daders die (hele of 
halve dagen) werken zullen relatief minder vaak een lange voorwaar¬ 
delijke vrijheidsstraf door de politierechter opgelegd krijgen dan niet- 
werkende daders' (Zie tabel 3 van de Bijlage). De verwachte samen¬ 
hang blijkt in de empirie niet aanwezig te zijn (Tau = .03). Het ach¬ 
terliggende uitgangspunt wordt daarom geacht geen rol te spelen in 
het straftoemetingsproces van de politierechter. Hetzelfde kan wor¬ 
den gezegd m.b.t. het uitgangspunt 4b. De bijbehorende beslisregel 
wordt in de empirie niet gebruikt (Tau = .07). 

Slechts uitgangspunt 4c wordt voorlopig geacht een rol te spe¬ 
len in het straftoemetingsproces van de politierechter. De beslisregels 
'daders die werken zullen relatief minder vaak een onvoorwaardelijke 

6 De variabele heeft twee categorieën: 'o' indien de veroordeelde hele of halve 
dagen werkt 'i' indien de veroordeelde niet werkt. 
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vrijheidsstraf krijgen opgelegd door de politierechter dan niet-werken- 
de daders' wordt in ieder geval bevestigd (Tau = .25). 

7 De speciale preventie 

7.1 Van doelstelling naar uitgangspunt 

Indien de politierechter speciale preventie als doel nastreeft dan wil 
hij via zijn strafreactie de voorgeleide dader van toekomstige strafbare 
gedragingen weerhouden. Men kan dit op twee manieren bereiken. 
Ten eerste, d.m.v. resocialisatie (als subdoel te beschouwen) van de 
veroordeelde met behulp van de opgelegde straf. Het lijkt ons theore¬ 
tisch niet houdbaar dat een relatief eenvoudige stimulus als de geld¬ 
boete en/of vrijheidsstraf van invloed zal zijn op de persoonlijkheid 
van de dader in die zin dat hij zich positiever zal opstellen ten opzichte 
van maatschappelijke normen en waarden (en dat is toch wat men bij 
resocialisatie voor ogen heeft). Er is bovendien geen enkele reden te 
veronderstellen dat beroepsmatig bij de strafrechtspleging betrokke¬ 
nen, zoals de politierechter, de mogelijkheid van resocialisatie door 
middel van oplegging van een geldboete en/of vrijheidsstraf wel als 
een reële mogelijkheid zien. We menen dan ook te kunnen stellen dat 
het subdoel heropvoeding/resocialisatie met de eventueel er uit af te 
leiden uitgangspunten en beslisregels geen rol speelt in het straftoeme- 
tingsproces van de politierechter in die strafzaken die we in dit onder¬ 
zoek hebben betrokken. 

De tweede wijze waarop het speciaal preventieve doel kan 
worden bereikt is door afschrikking van de veroordeelde (subdoel). 
Indien men de dader wil afschrikken om hem zo te weerhouden van 
toekomstige delinquentie, dan beoogt men niets anders dan aan de 
tegenmotieven (als tegenhanger fungerend) tegen delinquentie door 
de veroordeelde er één extra toe te voegen. Met toevoeging van dit 
extra tegenmotief (het met een zekere kans moeten ondergaan van 
een straf) zou de balans in het voordeel van de tegenmotieven (kun¬ 
nen) doorslaan zodat de veroordeelde in kwestie niet opnieuw een 
strafbaar feit zal plegen. Het bijbehorende uitgangspunt luidt: 'De op 
te leggen straf dient de dader af te schrikken, in die zin dat het met een 
zekere kans moeten ondergaan van een straf een voldoende extra tegen- 
motief vormt voor de dader tegen nieuwe delinquentie.' 

Aangezien dat wat voor de ene dader een voldoende extra 
tegenmotief vormt tegen toekomstige strafbare gedragingen niet een 
voldoende tegenmotief behoeft te zijn voor de andere dader, zal het 
uitgangspunt als volgt in hypothesevorm worden geformuleerd: 
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5 Hoe lager de afschrikkingsgevoeligheid van de dader, des te zwaarder 
zal de straf zijn die de politierechter de dader oplegt. 

7.2 Van uitgangspunt naar beslisregel 

Daar het begrip strafzwaarte reeds in §5 is geoperationaliseerd, res¬ 
teert in deze paragraaf de operationalisatie van het begrip afschrik¬ 
kingsgevoeligheid. 

Een voor de hand liggende indicator van het begrip afschrik¬ 
kingsgevoeligheid is de recidive van de dader. Het plegen van een 
nieuw strafbaar feit na een eerdere veroordeling geeft kennelijk blijk 
van een lage strafgevoeligheid van de dader. Deze indicator is echter 
alleen van belang voor de vaststelling van de strafgevoeligheid van 
daders die één of meerdere malen hebben gerecidiveerd. Aangeno¬ 
men kan worden dat naarmate de dader meerdere malen heeft gere¬ 
cidiveerd hij minder strafgevoelig is. Maar wat kan nu als indicator 
dienen voor de strafgevoeligheid van de daders die nimmer gerecidi¬ 
veerd hebben? Er komen tijdens de behandeling van de strafzaak 
meestal geen feitelijke gegevens naar voren waarmee de strafgevoelig¬ 
heid van daders die nimmer hebben gerecidiveerd, kan worden be¬ 
paald. M.a.w. feitelijke gegevens waarmee de strafgevoeligheid kan 
worden vastgesteld van daders die nimmer hebben gerecidiveerd, ont¬ 
breken in het besluitvormingsproces van de politierechter. In §2 is 
gesteld dat het ontbreken van benodigde feitelijke gegevens hét mo¬ 
ment is voor het insluipen van oordelen (gekozen feitelijke uitgangs¬ 
punten) in het besluitvormingsproces van de politierechter. 

In aansluiting op Jongman (1978) formuleren wij als het oor¬ 
deel (i.e. over de relatie tussen twee daderkenmerken) dat in het 
proces sluipt vanwege een gebrek aan feitelijke gegevens: 'Naarmate 
de sociale laag waartoe de dader behoort lager is, is zijn afschrikkings¬ 
gevoeligheid lager (en dient er dus een relatief zware straf te worden 
opgelegdy. 

Gesteld moet worden dat de zo verkregen indicator 'sociale 
laag' voor de strafgevoeligheid van daders die nimmer hebben gereci¬ 
diveerd theoretisch bezien zeker geen juiste indicator behoeft te zijn. 
Deze mogelijkheid van theoretische onjuistheid lijkt echter inherent 
aan het gebruik van oordelen. De 'terugval' op een oordeel zal echter 
pas dan plaatsvinden indien de rechter de benodigde feitelijke gege¬ 
vens ontbeert waarmee hij de strafgevoeligheid van de dader moet 
kunnen vaststellen. Ofwel, er is sprake van een zekere exclusiviteit 
van het gebruik van het oordeel in het besluitvormingsproces van de 
rechter in strafzaken waarin de dader nimmer heeft gerecidiveerd. 
Indien de beslisregel waarin het oordeel is opgenomen niet blijkt te 
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worden gehanteerd in het besluitvormingsproces van de rechter in 
zaken waarin de dader minstens éénmaal heeft gerecidiveerd, dan 
biedt dit extra steun aan de juistheid van uitgangspunt 5 tezamen met 
de hierboven omschreven gedachtengang over het ingeslopen oordeel. 

7.5 Toetsing van het uitgangspunt m.b.v. zijn beslisregel 

Uitgangspunt 5 is in de populatie strafzaken waarin de dader minstens 
éénmaal heeft gerecidiveerd, getoetst met de beslisregel 'hoe vaker 
de dader heeft gerecidiveerd (met als minimum in deze populatie 
éénmaal), des te zwaarder zal de straf zijn die de politierechter de 
dader oplegt'. De samenhang in de beslisregel tussen recidive en straf- 
zwaarte blijkt inderdaad aanwezig te zijn (Tau = .23) (Zie tabel 4 van 
de Bijlage). 

Hetzelfde uitgangspunt werd in de populatie strafzaken waar¬ 
in de dader nimmer heeft gerecidiveerd getoetst met de beslisregel 
'hoe lager de sociale laag^ waartoe de dader (die dus geen recidivist 
is!) behoort, des te zwaarder zal de straf zijn die de politierechter de 
dader oplegt'. De samenhang tussen sociale laag en strafzwaarte blijkt 
inderdaad te bestaan (Tau = .12). 

Tenslotte is de beslisregel 'hoe lager de sociale laag waartoe 
de dader behoort, des te zwaarder zal de straf zijn die de politierechter 
de dader oplegt' niet aanwezig in de populatie strafzaken waarin de 
dader minstens éénmaal heeft gerecidiveerd (Tau = .04). Onze ver¬ 
wachting omtrent de 'exclusiviteit' van het gebruik van het oordeel 
voor de populatie 'niet-recidivisten' blijkt waar te zijn. 

8 De overige strafdoelen 

Resteert in dit onderzoek een korte behandeling van instrumentele 
strafdoeleinden die niet in dit onderzoek zijn opgenomen. Wij zijn 
van mening dat de hierna te behandelen strafdoeleinden geen rol 
spelen in het besluitvormingsproces van de politierechter. 

Bij conflictoplossing denkt men aan herstel van de door het 
strafbare feit toegebrachte schade of herstel van de door het strafbare 
feit verbroken relatie (van dader met het slachtoffer en zijn directe 
omgeving). Het gaat ons om het besluitvormingsproces van de politie¬ 
rechter in strafzaken waarin hij vrijheidsstraf en/of geldboete heeft op¬ 
gelegd. De afdoening van de strafzaken met deze strafsoorten maakt 

7 Vermeld dient te worden dat studenten (van i8 jaar en ouder) worden ingedeeld 
bij sociale laag i (die wordt gevormd door de drie hoogste sociale lagen conform 
de schaal van Tulder). Zie voor de onwaarschijnlijkheid van het door Buikhuisen 
(1977) gevreesde 'studenteffect' (inkomenseffect): Van Grinsven, 1988, 124. 
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een mogelijke beslissingsfunctie van het doel conflictoplossing er niet 
waarschijnlijker op. Immers, aan conflictoplossing staat een opgeleg¬ 
de onvoorwaardelijke gevangenisstraf of geldboete in de regel eerder 
in de weg, dan dat het zo'n herstel bevordert (André de la Porte, 
1984). 

Ten tweede het strafdoel generale preventie. Stelt men zich 
generale preventie ten doel dan wil men door middel van de opgeleg¬ 
de straf derden-een ieder behalve de veroordeelde in de strafzaak- 
weerhouden van het begaan van toekomstige strafbare gedragingen. 
Men kan de beoogde generale preventie op twee manieren bereiken, 
te weten via onschadelijkmaking en normering (beide te beschouwen 
als subdoeleinden). Omdat het onderzoek is beperkt tot relatief een¬ 
voudige, niet-ernstige (politierechter-)strafzaken lijkt het erg onwaar¬ 
schijnlijk dat het subdoel onschadelijkmaking een beslisfunctie vervult 
in het besluitvormingsproces van de politierechter. 

De straf als sociale afkeuring die bij het publiek normen vormt 
of versterkt (Denkers, 1975a, 11) wijst op de mogelijke normerende 
werking van de straf. In § 7 hebben we reeds beredeneerd waarom we 
van mening zijn dat het doel 'resocialisatie/heropvoeding' (te beschou¬ 
wen als de op de individuele dader gerichte variant van normering) 
geen beslisfunctie zou hebben in het besluitvormingsproces van de 
politierechter. Om nu wel een zekere 'pedagogische doorwerking' te 
veronderstellen van de straf (vrijheidsstraf en/of geldboete) die de 
veroordeelde moet ondergaan 'naar derden toe' lijkt niet consistent 
en, belangrijker, niet erg reëel. 

9 Het relatieve belang van de uitgangspunten 

Aansluitend bij de vergeldingsgedachte zoals verwoord in § 3 is over 
de hiërarchie van uitgangspunten de volgende hypothese te formule¬ 
ren: 
6 De uitgangspunten afgeleid uit de empirische vergeldingsgedachte 
spelen tezamen een belangrijkere rol in het straftoemetingsproces van 
de politierechter dan de overige uitgangspunten tezamen. 

Vooralsnog zijn er in de literatuur geen theoretische aankno¬ 
pingspunten te vinden die verdergaande uitspraken en hypotheses om¬ 
trent de hiërarchie tussen de verschillende uitgangspunten rechtvaar¬ 
digen. 

Daar het uitgangspunt over de relatie tussen schuld en straf- 
zwaarte (één van de twee uit de vergeldingsgedachte afgeleide uit¬ 
gangspunten) niet kon worden getoetst, moet een toetsing van hypo¬ 
these 6 eveneens achterwege blijven. Voor resultaten die een indicatie 
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geven voor het relatieve belang van de in dit onderzoek onderscheiden 
uitgangspunten, wordt verwezen naar van Grinsven (1988, 115 e.v.). 

10 Conclusies 

In dit onderzoek is getracht de besluitvorming van de politierechter 
te reconstrueren met behulp van de procesmethode van Braam. Deze 
methode biedt de mogelijkheid om onafhankelijk van de beslisser de 
uitgangspunten te kiezen waarvan de onderzoekers vermoeden dat zij 
een rol spelen in de besluitvorming. Daarnaast biedt de methode de 
mogelijkheid oordelen in het besluitvormingsproces te traceren. 

De analyses laten zien dat twee uit de empirische vergeldings¬ 
gedachte afgeleide uitgangspunten konden worden getoetst. De a- 
prioristische wederrechtelijkheid van de daad blijkt inderdaad de ver¬ 
wachte invloed te hebben op de zwaarte van de straf. Op het tweede 
uit de empirische vergelding afgeleide uitgangspunt komen we zo nog 
terug. 

De subjectieve strafzwaarte speelt niet de rol in de besluitvor¬ 
ming van de politierechter die we hadden verwacht. Noch bij de bepa¬ 
ling van de hoogte van de voorwaardelijke geldboete, noch bij de 
hoogte van de onvoorwaardelijke geldboete houdt de politierechter 
rekening met de subjectieve zwaarte van de geldboete (geconcreti¬ 
seerd door het inkomen van de dader) voor de dader. Ook bij de 
bepaling van de duur van zowel de voorwaardelijke vrijheidsstraf als 
van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf houdt hij geen rekening met 
de subjectieve zwaarte van de vrijheidsstraf (geconcretiseerd door de 
werksituatie van de dader). 

Bij de keuze van de rechter voor een voorwaardelijke dan wel 
een onvoorwaardelijke geldboete lijkt de subjectieve strafzwaarte van 
de geldboete voor de dader zelfs een tegengestelde rol te spelen. De 
resultaten met betrekking tot de subjectieve strafzwaarte van de geld¬ 
boete wekken des te meer bevreemding indien we ons realiseren dat 
het betreffende uitgangspunt het enige materiële criterium vormt voor 
de straftoemeting dat de wetgever de rechter geeft/oplegt. De minie¬ 
me inperking van de grote beslisvrijheid van de rechter bij het straf- 
toemeten die de strafwetgever kennelijk voor ogen heeft met art. 24 
Sr blijkt niet in de praktijk gevolg te krijgen. 

Slechts bij de keuze van de politierechter voor een voorwaar¬ 
delijke dan wel onvoorwaardelijke vrijheidsstraf blijkt de subjectieve 
zwaarte van de vrijheidsstraf voor de dader (in beperkte betekenis) 
de verwachte rol te spelen. 

De rol van de speciale preventie lijkt licht te werpen op de in 
het verleden nimmer opgeloste kwestie of de sociale laag van de dader 
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nu wel of niet een rol speelt in de straftoemeting. De afschrikkingsge¬ 
voeligheid van de dader blijkt inderdaad van invloed te zijn op de 
strafzwaarte. Daar waar de rechter feitelijke gegevens ontbeert om 
de afschrikkingsgevoeligheid van de dader te kunnen bepalen-dit is 
het geval indien de dader geen recidivist is, valt hij noodzakelijkerwij¬ 
ze terug op een oordeel (i.e. over een relatie tussen sociale laag van 
de dader en diens afschrikkingsgevoeligheid). 

Tenslotte de rol van de feitelijke wederrechtelijkheid. De rol 
van de in dit onderzoek ruim gedefinieerde feitelijke wederrechtelijk¬ 
heid in het besluitvormingsproces van de politierechter ligt complexer 
dan die van de a-prioristische wederrechtelijkheid. Door de ruime 
definiëring van het begrip is het mogelijk drie beslisregels uit het 
betreffende uitgangspunt af te leiden. Slechts twee beslisregels wor¬ 
den werkelijk gebruikt, de derde (die een relatie legde tussen het 
fysieke letsel en de strafzwaarte) niet. Geconcludeerd kan worden dat 
de feitelijke wederrechtelijkheid niet de beslisfunctie vervult, die werd 
verwacht. Gelet op de complexiteit loont het de moeite nader te bekij¬ 
ken of deze beslisregel aanwezig is in de populatie strafzaken waarin 
het rechtsbelang 'persoonlijke integriteit' is gesehonden. 
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Bijlage 

Tabel i. Verhand tussen strafzaakkenmer ken en de straf zwaarte, met aangegeven het 
aantal cases ("= N) waarover de samenhang is berekend (Uitgangspunt la 

Strafzwaarte tau N 

la maximale strafdreiging ■24 1178 
ib materiële schade .16 1210 

fysiek letsel -.04* 1210 
aantal strafbare feiten .29 1210 

niet significant bij p = .05 

een lage of hoge voorwaardelijke boete, de keuze tussen een lage of hoge 
onvoorwaardelijke boete en tenslotte de keuze tussen een voorwaardelijke of 
onvoorwaardelijke boete (Uitgangspunt 3). 

1 keuze tussen lage of hoge 09* 23 
voorwaardelijke boete** 

2 keuze tussen lage of hoge .08* 341 
onvoorwaardelijke boete*** 

3 keuze tussen voorwaardelijke —.09 364 
of onvoorwaardelijke boete**** 

a 
O 
s 

en ib). § 2 
a 

X ft 

O 

Tabel 2. Verband tussen inkomen van de dader en resp. de keuze van de rechter tussen 3' CVQ 

O n ft 
 — ^ 
Inkomen van de dader tau N b 
  O. ft 

■O O 

* niet significant bij p = .05 
*♦ satnenhang gemeten in populatie "strafzaken waarin (alleen) een voorwaardelijke boete is 

opgelegd" 
*** samenhang gemeten in populatie "strafzaken waarin een onvoorwaardelijke boete is opge¬ 

legd" 
**** samenhang gemeten in populatie "strafzaken waarin of (alleen) een voorwaardelijke of een 

onvoorwaardelijke boete is opgelegd" 
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« Tabel j. Verband tussen werksituatie en resp. de keuze van de rechter voor een korte 
of lange voorwaardelijke vrijheidsstraf, de keuze voor een korte of lange 

h onvoorwaardelijke vrijheidsstraf en tenslotte de keuze voor een voorwaarde- 
•fS lijke of onvoorwaardelijke vrijheidsstraf (Uitgangspunt 4). 
"ö a 
v ■O 
s 
> 
VI V u O u a. VI BC 
B 

O 

Werksituatie tau N 

I keuze voor korte of lange 

* q r 388 
vw. vrijheidsstraf** 

2 keuze voor korte of lange .07* 220 
onvw. vrijheidsstraf*** 

3 keuze voor een vw. of •25 608 
onvw. vrijheidsstraf**** 

niet significant bij p = .05 
* samenhang gemeten in populatie 'strafzaken waarin de dader een vw. vrijheidsstraf (en 

^ geen onvw.) is opgelegd' 
M *""" samenhang gemeten in populatie 'strafzaken waarin de dader een onvoorwaardelijke vrij- 

heidsstraf is opgelegd' 
samenhang gemeten in populatie 'strafzaken waarin de dader of een vw. (zonder onvw.) 

« vrijheidsstraf is opgelegd of een onvw. vrijheidsstraf is opgelegd' 
s 

,K 
s 

O) 
e D 
c 
^ Tabel 4. Verband tussen 'recidive', 'sociale laag' enerzijds en de strafzwaarte ander- 

zijds (Uitgangspunt 5). 
Ü   
§ Strafzwaarte tau N 
  

1 recidive** .23 755 
2 sociale laag** .04 364 
3 sociale laag*** .12 250 

* niet significant bij p = .05 
** samenhang gemeten in populatie 'strafzaken waarin de dader minstens eenmaal gerecidi¬ 

veerd heeft' 
*** samenhang gemeten in populatie 'strafzaken waarin de dader nimmer gerecidiveerd heeft' 
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