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Bijkomende gevolgen van 
straf en het principe  
van proportionele  
strafoplegging

Miranda Boone & Elina Kurtovic1

Naast de vergeldende leedtoevoeging zelf, kan straf bijkomende negatieve effecten hebben die de veroordeelde 

beperken in zijn mogelijkheden volledig deel te hebben aan de samenleving. Bijkomende consequenties  

overtreffen qua ervaren zwaarte geregeld de straf. In dit artikel bepleiten de auteurs dat zorgvuldig zou  

moeten worden afgewogen welke bijkomende gevolgen van straffen deel uit maken van de straf en dus 

betrokken zouden moeten worden in afwegingen omtrent de proportionaliteit. Consequenties die voorzien-

baar zijn en duidelijk als ‘objectief kwaad’ kunnen worden beschouwd, zouden als deel van de straf moeten 

worden beschouwd.

Inleiding
‘Jaren geleden kocht je een gestolen fiets van een zwerver. 
Je werd betrapt. Natuurlijk, je zat fout, en betaalde netjes 
de boete van € 250. Daarmee was de zaak gesloten, het 
voorval verdween uit je geheugen. Nu valt je oog op een 
vacature. Een functie bij de NS, informatie verstrekken aan 
reizigers, je voldoet aan alle eisen. Maar de baan gaat aan 
je neus voorbij. Nog een voorbeeld. Je gaat naar Lowlands. 
Je tas wordt gecontroleerd. De buit: een paar xtc-pillen. Je 
krijgt het voorstel in te stemmen met een geldboete. Kun je 
heel gemakkelijk ter plekke pinnen. Je denkt overal vanaf 
te zijn. Tot je vol goede moed solliciteert naar een baan als 
psycholoog. Die kun je vergeten. Relatief kleine vergrijpen, 
met grote gevolgen. De boosdoener is de Verklaring 
omtrent Gedrag.’2

Het niet kunnen vinden van werk als gevolg van een 
strafrechtelijke veroordeling, kan worden aangeduid als 

een bijkomend gevolg van straf. Naast de vergeldende 
leedtoevoeging zelf, kan straf bijkomende negatieve effec-
ten hebben die de veroordeelde beperken in zijn mogelijk-
heden volledig deel te hebben aan de samenleving. In dit 
artikel stellen wij de vraag aan de orde in hoeverre rech-
ters (en officieren van justitie) bijkomende gevolgen van 
straf (moeten) meewegen in hun straftoemetingsbeslis-
sing, met name vanuit het oogpunt van het principe van 
proportionele vergelding. 

Bijkomende consequenties
Collateral consequences worden beschouwd als (civiele) 
diskwalificaties, belemmeringen of beperkingen,3 die een 
veroordeelde vaak uitsluiten van deelname aan belangrij-
ke aspecten van het sociale leven.4 Ze kunnen het gevolg 
zijn van een veroordeling, maar ook van een verdenking. 
De consequenties kunnen automatisch op een veroorde-
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ling volgen dan wel na een beslissing door een bevoegd 
(bestuurs)orgaan.5 In het laatste geval betreft het, naast 
gevolgen die vallen binnen het strafrechtelijk kader, vaak 
administratieve maatregelen. Deze worden ook wel 
beschreven als onzichtbare straffen,6 aangezien ze geen 
onderdeel vormen van het (publieke) strafproces, maar 
hier wel een (indirect) gevolg van zijn. Ondanks hun 
impact op justitiabelen worden bijkomende consequen-
ties voor het merendeel genegeerd, in de zin dat advoca-

ten, officieren van justitie en rechters deze niet standaard 
meenemen in hun pleidooi, strafeis of strafoplegging.7 
Samenvattend kunnen collateral consequences worden 
omschreven als de bijkomende consequenties van strafop-
legging die een veroordeelde beperken om volledig deel te 
nemen aan de samenleving. 

Onder dit begrip kunnen velerlei gevolgen van een 
veroordeling worden geschaard. Ten eerste zijn er de facto 
consequenties, die informeel dan wel discretionair zijn. Bij-
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voorbeeld financiële en sociale deprivatie ten gevolge van 
een veroordeling, zoals het verlies van werk, woning, part-
ner of sociaal netwerk. Ook media-aandacht kan veroor-
deelden vanwege hun naamsbekendheid beperken in 
mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving. Ten 
tweede zijn er de jure consequenties, die formeel, juridisch 
geformuleerd en dus voorzienbaar zijn. In financiële zin 
kan worden gedacht aan het verlies van uitkering tijdens 
detentie en de eigen bijdrage aan detentie – in de toe-
komst mogelijk ook aan het strafproces. Veroordeelden 
krijgen daarnaast vaak te maken met een inbreuk op hun 
lichamelijke integriteit door de opslag van DNA-materiaal 
in de landelijke DNA-databank.8 Een militair, veroordeeld 
tot een taakstraf van veertig uur of meer, kan te maken 
krijgen met een intrekking van zijn verklaring van geen 
bezwaar door de MIVD. Een ander voorbeeld van juridische 
consequenties betreft de regeling Bestuurlijke Informatie-
voorziening Justitiabelen (BIJ), op grond waarvan burge-
meesters op de hoogte worden gebracht van de terugkeer 
van een (ex-)justitiabele naar hun gemeente, zodat eventu-
eel maatregelen, zoals een gebiedsverbod, kunnen worden 
getroffen.9 Ondernemers kunnen, tot slot, te maken krij-
gen met de intrekking van vergunningen, subsidies of 
overheidsopdrachten, bijvoorbeeld op grond van de Wet 
bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 
bestuur (Wet Bibob) en de Aanbestedingswet.10

Drie voorbeelden
In bovengenoemde gevallen zullen de bijkomende gevol-
gen de straf qua zwaarte nogal eens overtreffen. Strikt 
genomen zijn deze maatregelen louter preventief en niet 
punitief van aard, ondanks dat zij door de betrokkenen 
wel zo worden ervaren. Hieronder bespreken wij drie voor-
beelden van bijkomende consequenties, waarna we ook 
ingaan op de wijze waarop hiermee wordt omgegaan in 
het strafproces. 

De Verklaring Omtrent het Gedrag
Het eerste voorbeeld betreft de Verklaring Omtrent het 
Gedrag (VOG). De VOG is een populair preventief instru-
ment waar ex-justitiabelen voor velerlei soorten werk mee 
te maken kunnen krijgen. Niet alleen veroordelingen, 
maar ook transacties, beleidssepots, niet onherroepelijke 
vrijspraken en openstaande zaken kunnen tot een afwij-
zing van de VOG leiden. Door dit preventieve screenings-
instrument is het voor ex-justitiabelen vooral moeilijk te 
werken in de zorg, de kinderopvang of het onderwijs,  

aangezien de VOG in het bijzonder beoogt kwetsbare  
doelgroepen te beschermen. Ook in de taxi- en beveili-
gingsbranche worden hoge integriteitseisen gesteld.  
Veroordeelden die voorheen in voornoemde sectoren 
werkzaam waren, kunnen vanwege het niet verkrijgen  
van een VOG vier jaar (dit is de algemeen geldende terug-
kijkperiode)11 worden uitgesloten van een baan. 

Het aantal aanvragen is sterk gestegen: van 135 000 
in 2004 tot ruim 800 000 in 2015.12 Een verzesvoudiging 
in de afgelopen elf jaar dus. Een belangrijke verklaring 
voor de stijging is dat een VOG voor steeds meer functies 
wettelijk verplicht is geworden.13 Ook het aantal afwijzin-
gen is gestegen; dit is meer dan zes keer zo groot gewor-
den.14 Vanaf 2010 steeg het aantal aanvragen sterker dan 
het aantal afwijzingen en is sprake van een daling in het 
percentage afwijzingen (van 0,81% in 2010 naar 0,35% in 
2015). Het percentage afwijzingen op het totaal aantal 
aanvragers met een strafblad daalde eveneens: van 4,3% 
in 2010 naar 2,2% in 2014. Aan de hand van deze cijfers 
kan niet zonder meer worden geconcludeerd dat sprake is 
van een mildere beoordelingswijze van het COVOG (Cen-
traal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag). Daarvoor 
zou eerst bekend moeten zijn bij hoeveel aanvragers met 
justitiële antecedenten binnen de terugkijktermijn de VOG 
is geweigerd. Om te weten of de inhoudelijke beoordeling 
minder snel tot een afwijzing leidt, volstaat immers niet 
te kijken naar hoeveel personen met een strafblad een 
VOG krijgen, want bij een deel daarvan zal het strafblad er 
überhaupt niet toe doen, simpelweg omdat de beleidsre-
gels de terug te kijken periode in duur beperken. De zeer 
lage weigeringspercentages zeggen dus op zich nog niet 
zoveel; hieronder vallen bijvoorbeeld ook personen met 
een verkeersboete van tien jaar geleden of een winkeldief-
stal van twintig jaar geleden. Deze personen hebben welis-
waar een strafblad, maar kunnen niet worden afgewezen 
omdat hun antecedenten buiten de terugkijktermijn val-
len. Uiteindelijk hangt een eventuele weigering af van het 
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screeningsprofiel, de aard van de antecedenten (bij zeden 
geldt een onbeperkte terugkijktermijn) en overige criteria, 
waarbij altijd wordt gekeken of de antecedenten relevant 
zijn voor de beoogde functie. Tot slot zegt ook de beoorde-
lingswijze lang niet alles over de obstakels die de VOG 
opwerpt voor ex-justitiabelen. Volgens de staatssecretaris 
bestaat de preventieve werking van de VOG er namelijk 
ten dele uit dat mensen anticiperen op een afwijzing en 
de VOG daarom überhaupt niet aanvragen.15 Uit een ver-
kennend onderzoek blijkt dat een grote groep jongeren 
geen VOG aanvraagt uit angst voor afwijzing.16 Omdat 
onbekend is hoe groot deze groep is, start de staatssecre-
taris dit jaar een nader onderzoek naar dit dark number. 
Volgend jaar verschijnt tevens het proefschrift van Kurto-
vic waarin zij door middel van etnografisch onderzoek in 
kaart brengt wat de impact is van het hebben van een 
strafblad op de positie van jongvolwassen (ex-)veroordeel-
den in de samenleving.

De verblijfsvergunning
Het tweede voorbeeld betreft de verblijfsvergunning. Voor 
vreemdelingen zijn de gevolgen van een strafrechtelijke 
veroordeling mogelijk nog groter, indien hun rechtmatig 
verblijf in Nederland op het spel komt te staan. De conse-
quenties die strafoplegging heeft, worden bepaald over-
eenkomstig het glijdende schaal-principe. Hoe langer een 
vreemdeling in Nederland verblijft, hoe ernstiger het ver-
grijp moet zijn om zijn reguliere verblijf te beëindigen. De 
legitimiteit van dergelijke consequenties kan echter in 
twijfel worden getrokken, zeker nu de glijdende schaal 
diverse malen sterk is aangescherpt. Zo moest vóór 2012 
sprake zijn van oplegging van ten minste één jaar onvoor-
waardelijke gevangenisstraf om iemand die minder dan 
een jaar in Nederland verblijft, uit te mogen zetten. Sinds 
2012 is echter een gevangenisstraf van één dag al vol-
doende om iedere vreemdeling uit te zetten die minder 
dan drie jaar hier verblijft. Deze aanscherpingen hebben 
het aantal beëindigde verblijfsvergunningen flink doen 
stijgen. Tussen 2002 en 2013 is het aantal beëindigingen 
van regulier verblijf op grond van een strafrechtelijke ver-
oordeling vervijfvoudigd.17 

Het alcoholslot
Het derde voorbeeld betreft het alcoholslot. Deze maatre-
gel, op 1 december 2011 ingevoerd, onderwerpt bestuur-
ders die onder invloed hebben gereden (met een hoeveel-
heid van +/- 5-9 alcoholische consumpties) aan een twee 
jaar durend programma waarbij zij alvorens de auto te 
kunnen starten en tijdens het rijden regelmatig moeten 
blazen om hun ademalcoholgehalte te controleren. Indien 
zij niet deelnemen aan deze ingrijpende maatregel, wordt 
hun rijbewijs voor vijf jaar ongeldig verklaard. De maatre-
gel is ingrijpend omdat deze rond de € 4500 kost en er 
alleen maar kan worden gereden in een personenauto 
met een ingebouwd alcoholslot, wat voor velerlei beroep-
schauffeurs problemen oplevert. Drie jaar na de introduc-
tie van de maatregel kwam heftige kritiek op gang, aller-
eerst van advocaten,18 vervolgens van wetenschappers en 
politici en uiteindelijk ook van strafrechters en officieren 
van justitie. Hun grootste kritiekpunt betrof het louter 
preventieve karakter dat de maatregel door de wetgever 
was toegedicht, terwijl deze – gezien de zwaarte ervan – 

door veel deelnemers als punitief werd ervaren. Gezien 
het preventieve en dwingrechtelijke karakter is er geen 
beoordelingsvrijheid voor het beslissende bestuursorgaan, 
en kunnen, ondanks evident onevenredige gevolgen, de 
persoonlijke omstandigheden van de betrokkene niet wor-
den meegewogen bij het opleggen van de maatregel. 

Proportioneel straffen
In Nederland kan nog altijd de relatieve vergeldingsleer 
als de dominante straftheorie worden beschouwd.19 Het 
belangrijkste focuspunt voor de straf is het delict dat zich 
in het verleden heeft afgespeeld. De focus stelt grenzen 
aan de zwaarte van de straf die kan worden opgelegd. 
Omdat de straf is gebaseerd op de verantwoordelijkheid 
van de dader voor het delict dat hij in het verleden heeft 
begaan, mag de straf de redelijke grenzen van de schuld 
die aan de dader kan worden toegerekend voor het delict 
en de gevolgen daarvan niet overschrijden. Aanhangers 
van de vergeldingsleer benadrukken vaak de limiterende 
functie van deze benadering.20 Om die reden zetten zij 
zich af tegen het idee dat vergelden een doel is van straf-
fen. Wanneer vergelden een doel is van straffen, kan ook 
meer of minder worden vergolden, een gedachte die men 
vaak terugvindt in beleidsrapporten over het sanctiesys-
teem, zoals Werkzame Detentie (1994)21 of Sancties in Per-
spectief (2000).22 Straffen is vergelden, is altijd het credo 
geweest van aanhangers van de relatieve vergeldingsleer 
en binnen de grenzen van de straf kunnen de doelen van 
straf worden nagestreefd.

Dit credo beantwoordt nog niet de vraag waar die 
straf uit zou moeten of kunnen bestaan. Jonkers defini-
eert straf als een objectief kwaad dat normaliter als leed 
zal worden beschouwd. Voor de gevangenisstraf was de 
uitkomst van een interessante discussie die tijdens de 
introductie van de Beginselenwet 1953 werd gevoerd over 
het karakter van de gevangenisstraf dat de essentie van de 
gevangenisstraf bestaat uit het verlies van vrijheid, de vrij-
heid om te gaan en staan waar men wil en op een zodani-
ge manier in de samenleving te participeren als men ver-
kiest.23 Het idee dat het verlies van vrijheid de essentie 
vormt van de gevangenisstraf, is nauw verbonden met de 
afwijzing van additionele leedtoevoeging en het principe 
van minimale restricties. Vrijheidsbeneming is bedoeld 
als straf en niet voor straf, is een algemeen geaccepteerd 
uitgangspunt onder penologen. 

Noch het idee van proportionele bestraffing noch het 
principe van minimale beperkingen of additionele leedtoe-
voeging heeft overigens duidelijke grenzen gesteld aan de 
inhoud of zwaarte van de straf. De toegenomen sanctiedif-
ferentiatie en de geleidelijke complete afschaffing van het 
verbod om straffen met elkaar te combineren heeft het erg 
onduidelijk gemaakt wat als proportionele bestraffing zou 
moeten worden beschouwd, alhoewel deze ontwikkelijking 
gedeeltelijk gecompenseerd is door het vaststellen van ver-
volgingsrichtlijnen en oriëntatiepunten voor straftoeme-
ting.24 Veel inbreuken op (grond)rechten die tijdens de uit-
voering van de (gevangenis)straf worden gemaakt, lijken 
zonder al te veel problemen als onnodige additionele leed-
toevoeging te kunnen worden gekwalificeerd, hoewel ze in 
de schaarse jurisprudentie over dit onderwerp meestal wel 
als in overeenstemming met het criterium in artikel 2 lid 
van de Penitentiaire Beginselenwet worden beschouwd, 
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Terug naar bijkomende consequenties van straf. In 
hoeverre worden die nu gelimiteerd door de notie van pro-
portionaliteit? Zeer beperkt is onze conclusie. Ze worden 
niet beschouwd deel uit te maken van de straf die getoetst 
moet worden aan de proportionaliteit. Hoewel niemand zal 
ontkennen dat ze als een objectief kwaad kunnen worden 
beschouwd dat normaliter als leed zal worden beschouwd 
(zie de definitie van Jonkers hierboven), is het algemeen 
geaccepteerd dat leed alleen als straf kan worden 
beschouwd, als het als zodanig is bedoeld.25 Karakteristiek 
voor bijkomende consequenties van straf, is nu juist dat ze 
(verondersteld worden) niet als zodanig (te) zijn bedoeld en 
alleen een consequentie zijn van de straf die is opgelegd. 
Sommige van de consequenties die wij hebben beschreven 
zijn echter perfect voorzienbaar en voorspelbaar. Wat is dan 
nog de intrinsieke betekenis van het principe van proporti-
onaliteit als zulke consequenties met opzet geweerd worden 
uit iedere overweging met betrekking tot de proportionali-
teit? Een ander argument dat voortvloeit uit de definitie 
van straf, zoals hierboven gegeven, is dat zelfs als de bijko-
mende consequenties wel bewust zijn opgelegd, ze geen ver-
gelding beogen en daarom geen deel kunnen uitmaken van 
de straf. Vanuit een normatief en theoretisch standpunt 
onderschrijven wij deze zienswijze. Bijkomende consequen-
ties van straf kunnen alleen verdedigd worden als ze wor-
den toegepast uit het oogpunt van preventie. Met betrek-
king tot belemmeringen op de arbeidsmarkt, stellen Wasik 
& Von Hirsch bijvoorbeeld dat aan die eis is voldaan als het 
om een kwetsbare positie gaat of als het strafbare feit dat 
gepleegd is een reële bedreiging vormt in de positie die 

wordt geambieerd. Sommige van de diskwalificaties die wij 
hierboven beschreven hebben, kunnen echter nauwelijks 
gelegitimeerd worden vanuit een preventief perspectief. En 
voor zover ze wel preventief van aard zijn, worden ze nauwe-
lijks in overeenstemming met dat doel toegepast, nu er 
meestal geen serieuze risicoscreening vooraf gaat aan de 
toepassing.26 Sommige auteurs beweren zelfs dat bijkomen-
de consequenties niet als (deel van de) straf kunnen worden 
beschouwd, omdat die consequenties meestal disproportio-
neel zijn en dus niet in overeenstemming met de vergel-
dingsleer.27 Deze vorm van cirkelredeneren zou ons inziens 
vermeden moeten worden nu het de betekenis van het pro-
portionaliteitsbeginsel volledig illusoir kan maken. 

Wij bepleiten dat zorgvuldig zou moeten worden 
afgewogen welke bijkomende gevolgen van straffen deel 
uit maken van de straf – en dus betrokken zouden moe-
ten worden in afwegingen omtrent de proportionaliteit – 
en welke niet. Consequenties die voorzienbaar zijn en dui-
delijk als ‘objectief kwaad’ kunnen worden beschouwd, 
moeten als deel van de straf worden beschouwd. Die stel-
ling betekent dat de strafoplegger (rechter of Openbaar 
Ministerie) deze consequenties moet betrekken in zijn of 
haar overwegingen met betrekking tot de zwaarte van de 
straf en dus ook op de hoogte moet zijn van die conse-
quenties. We zijn ons bewust van het feit dat dat nu soms 
al gebeurt, zoals ook uit de onderstaande voorbeelden zal 
blijken, maar alleen incidenteel en volledig ter discretie 
van de strafoplegger.

Voorbeelden uit de rechtspraak

De Verklaring Omtrent het Gedrag
Op Rechtspraak.nl blijkt het Gerechtshof Den Haag op 21 
juni 2011 zich voor het eerst expliciet uit te spreken over 
de onwenselijkheid van het weigeren van een VOG.28 De 
zaak betreft een veertienjarige jongen die ontuchtige han-
delingen pleegde met een vierjarig meisje. Het Hof stelt 
vast dat de voornaamste reden om in hoger beroep te 
komen was dat de jongen niet de rest van zijn leven als 
zedendelinquent in de justitiële documentatie geregis-
treerd wilde staan. Ten overvloede overweegt het hof om 
die reden dat het weigeren van de afgifte van een VOG 
aan de verdachte op grond van – uitsluitend – de onder-
havige strafzaak, gezien het voorgaande,29 een dermate 
grote inbreuk op het privéleven van de verdachte zou 
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opleveren, dat een dergelijke beslissing naar het oordeel 
van het hof strijdig zou zijn met artikel 8 EVRM30 en arti-
kel 3 IVRK.31 Met het oog hierop adviseert het hof de ver-
dachte om – mocht het hierboven beschreven beleid van 
het COVOG (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het 
Gedrag) tegen die tijd niet gewijzigd zijn – in de toekomst 
bij een eventuele aanvraag van een VOG een kopie van 
het arrest mee te zenden, zodat het COVOG bij de beoor-
deling rekening kan houden met het oordeel van het hof 
omtrent de ernst van het feit, de omstandigheden waar-
onder het is gepleegd, en de persoon alsmede de persoon-
lijke omstandigheden van de verdachte.

Naar dit arrest werd vervolgens in uitspraken met 
enig regelmaat verwezen. Bijvoorbeeld in een meer recen-
te zaak van de Rechtbank Den Haag waarin een soortgelij-
ke situatie aan de orde was: een twaalfjarige jongen pleeg-
de een ontuchtige handeling met zijn zesjarige halfzusje, 
waarvoor hij schuldig wordt verklaard zonder oplegging 
van straf. De rechtbank overweegt, op verzoek van de ver-
dediging en onder verwijzing naar voornoemd arrest, dat 
het, gezien de omstandigheden van deze zaak,32 onwense-
lijk zou zijn als dit tot gevolg zou hebben dat deze jongen 
in de toekomst geen VOG zou kunnen verkrijgen. 

Bij zedendelicten is de terugkijktermijn in VOG-
zaken onbeperkt, dat wil zeggen dat deze feiten altijd in 
de beoordeling van een VOG-aanvraag worden betrokken. 
Echter, ook in andere gevallen lijken strafrechters gevoelig 
voor een zogenaamd VOG-verweer. Bijvoorbeeld bij taxi-
chauffeurs die, om hun beroep te mogen uitoefenen, een 
nagenoeg ‘schoon’ strafblad moeten hebben. In een zaak 
van een 26-jarige jongeman die werd veroordeeld voor het 
dealen van cocaïne werd overwogen dat ‘de onderhavige 
schuldigverklaring (…) geen reden zou mogen zijn om de 
afgifte van een VOG aan de verdachte te weigeren, aange-
zien de bewezenverklaarde feiten geen enkele relatie heb-
ben met eventuele beroepsmatige activiteiten van de ver-
dachte als taxichauffeur’.33 Eerder was eenzelfde 
overweging gegeven in een zaak waarin een 48-jarige taxi-
chauffeur werd veroordeeld voor witwassen.34 

De verblijfsvergunning
De mate waarin de gevolgen voor een verblijfsvergun-
ning van een verdachte worden meegewogen bij de straf-
oplegging verschilt nogal. Soms wordt zeer terughou-
dend omgegaan met strafoplegging vanwege de zwaarte 
van de bijkomende gevolgen, zoals een ongewenstverkla-
ring.35 Het komt ook voor dat met persoonlijke omstan-
digheden en toekomstig leed geen enkele rekening wordt 
gehouden. Zoals de Hoge Raad overwoog: ‘Verdachte 
heeft met plegen van de bewezenverklaarde misdrijven 
eventuele vreemdelingenrechtelijke consequenties op de 

koop toegenomen. Deze komen dan ook, naast de straf-
rechtelijke, voor rekening en risico van verdachte.’36 De 
mate waarin bij de strafoplegging rekening gehouden 
zou moeten worden met de vreemdelingenrechtelijke 
gevolgen wordt in literatuur en jurisprudentie geplaatst 
in de sleutel van het uitdrukkelijk onderbouwd stand-
punt en de plicht een dergelijk standpunt gemotiveerd 
te weerleggen (artikel 359 lid 2 Sv).37 

Volgens Schalken stelt de Hoge Raad soms hogere 
eisen aan de responsieplicht om humanitaire redenen, 
zoals wanneer het belang van gezinshereniging op het 
spel staat, bijvoorbeeld in een arrest van 26 april 2011. 
Schalken legt in zijn noot bij dit arrest uit dat het hof 
‘zonder in te gaan op de vreemdelingenrechtelijke conse-
quentie van de opgelegde straf, het individuele belang bij 
gezinshereniging ondergeschikt heeft gemaakt aan het 
algemene belang dat met handhaving van het Nederland-
se vreemdelingenbeleid is gemoeid.’38 Deze afweging acht 
de Hoge Raad onvoldoende gemotiveerd. In een meer 
recente zaak echter, waar de advocaat een gevangenisstraf 
van 27 in plaats van 30 dagen bepleitte, oordeelde het 
Gerechtshof dat een eventuele ongewenst verklaring niet 
ter beoordeling staat van het hof, zodat het hof daarmee 
geen rekening kan houden.39 Volgens de Hoge Raad noop-
te het standpunt van de verdediging dit maal niet tot een 
nadere motivering van de strafoplegging: ‘(…) het Hof 
[heeft] als zijn oordeel tot uitdrukking gebracht dat de 
enkele mogelijkheid dat aan de uitkomst van deze straf-
zaak betekenis zal worden toegekend in verband met een 
bestuurlijke maatregel die het daartoe bevoegde gezag 
nog kan treffen, onvoldoende grond is voor het bepalen 
van een andere straf (…).’ 

Voornoemd arrest, zo stelt Boeles in zijn annotatie, 
geeft echter ‘geen grond voor de veronderstelling dat de 
Raad nu helemaal geen relevantie meer toekent aan de 
vreemdelingenrechtelijke consequenties van een strafop-
legging. Het lijkt de Hoge Raad veeleer te gaan om de 
vaagheid van de ingeroepen ‘enkele mogelijkheid’.40 Zoals 
De Jonge van Ellemeet benadrukt: de responsieplicht ‘staat 
of valt bij een concreet en precies standpunt van de verde-
diging inzake de strafmaat.’41 Door de (vreemdelingrechte-
lijk vaak onvoldoende onderlegde) strafadvocaat kan dus 
niet slechts een beroep worden gedaan op de vrees dat 
bepaalde gevolgen optreden. ‘Het effect in de praktijk’, zo 
verwacht Boeles, ‘zal dus veelal zijn dat de strafrechter, die 
al evenmin over expertise op het gebied van het migratie-
recht hoeft te beschikken, geen rekening houdt met 
vreemdelingenrechtelijke consequenties van de straf 
omdat de advocaat daarop een onvoldoende concreet 
beroep heeft gedaan en de rechter de waarschijnlijkheids-
graad van die consequenties niet kan taxeren.’42

Het alcoholslot
Over het alcoholslot kunnen wij relatief kort zijn. Sinds de 
invoering ervan in 2011 is men deze maatregel in toene-
mende mate als punitief gaan beschouwen en met de 
zwaarwegende gevolgen ervan bij het opleggen van een 
straf wegens rijden onder invloed rekening gaan houden. 
Deze zwaarwegende gevolgen betroffen met name de zeer 
hoge kosten, het ontbreken van een alternatief (ófwel deel-
nemen ófwel vijf jaar geen rijbewijs), geen rekening kunnen 
houden met persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld 
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30. Europees Verdrag tot bescherming van 

de Rechten van de Mens.

31. Verdrag inzake de Rechten van het 

Kind.

32. De rechtbank overweegt dat deze zeer 

jonge verdachte ten tijde van het feit last 

had van impulsief gedrag als gevolg van 

ADHD. Zijn moeder heeft echter op tijd en 

adequaat ambulante hulpverlening inge-

schakeld, de jongen krijgt nu ADHD-medi-

catie en deskundigen achten geen recidive-

gevaar aanwezig.

33. Rb. Rotterdam 26 januari 2015. 

34. Hof Arnhem 4 februari 2013, 

ECLI:NL:GHARL:2013:CA0478: ‘(…) stelt 

het hof – ten overvloede – vast dat de door 

verdachte gepleegde handelingen geen 

enkele relatie hebben met de beroepsmati-

ge activiteiten van verdachte als taxichauf-

feur.’

35. Informeel gesprek met Hugo Loth, 

advocaat te Amsterdam in zowel straf- als 

vreemdelingenzaken, d.d. 27 maart 2015.

36. HR 28 september 2010, 

ECLI:NL:HR:2010:BM9857.

37. Zie o.a. HR 26 april 2011, NJ 

2011/360, m.nt. Schalken; HR 15 mei 

2012, ECLI:NL:HR:2012: BW5162; HR 18 

september 2012, 

ECLI:NL:HR:2012:BX4744; HR 25 septem-

ber 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX4987.

38. HR 26 april 2011, NJ 2011/360, m.nt. 

Schalken

39. HR 26 maart 2013, 

ECLI:NL:HR:2013:BZ5383.

40. HR 26 maart 2013, JV 2013/195, m.nt. 

Boeles

41. H. de Jonge van Ellemeet, 

‘Vreemdelingen(zaken) in de strafkamer van 

de Hoge Raad’, NJB 2014/79, afl. 2,  

p. 88-94.

42. Idem.

43. Conclusie A-G Harteveld 20 januari 

2015, ECLI:NL:PHR:2015:8, par. 5.1 & 5.5.

44. Idem., par. 5.7.

45. HR 3 maart 2015, 

ECLI:NL:HR:2015:434.

46. RvS 4 maart 2015, 201400944/1/A1.

47. Idem, par. 5.7.

mensen die voor hun werk of vanwege een lichamelijke 
beperking van hun rijbewijs afhankelijk zijn) en de opleg-
ging aan first-offenders. Verschillende strafrechters besloten 
derhalve, in geval door het CBR reeds een Alcoholslot-maat-
regel was opgelegd, het Openbaar Ministerie niet-ontvanke-
lijk te verklaren in de vervolging.43 Uiteindelijk besloot het 
OM de vervolging in alle zaken hieromtrent op te schorten 
tot de Hoge Raad arrest zou wijzen.44 

Op 3 maart 2015 oordeelde de Hoge Raad dat inder-
daad niet meer kan worden vervolgd door het OM indien 
door middel van een bestuursrechtelijke maatregel reeds 
de verplichting tot deelname aan het alcoholslot is opge-
legd.45 In dat geval zou strafvervolging in strijd zijn met 
de beginselen van een goede procesorde, omdat iemand 
niet tweemaal voor hetzelfde feit (rijden onder invloed) 
kan worden vervolgd. Een dag later, op 4 maart 2015, ver-
klaart de Raad van State de bepaling omtrent het opleg-
gen van het alcoholslot onverbindend, omdat bij de tot-
standkoming hiervan de mogelijke ingrijpende gevolgen 
van de maatregel niet afdoende zijn afgewogen.46 Pas 
nadat een toenemend aantal zaken door bestuurders aan 
dit hoogste bestuursrechtelijke college waren voorgelegd, 
heeft de Raad van State zijn oordeel heroverwogen, vanwe-
ge de geconstateerde ernst en omvang van de gevolgen: 
‘Uit al deze zaken blijkt dat (…) gevallen waarin de maatre-
gel onevenredig uitwerkt zich zeer regelmatig voordoen.’47 
Derhalve is de regeling op basis van de ontbrekende even-
redigheid, die niet slecht incidentele gevallen betrof, maar 
een structureel karakter heeft, onverbindend verklaard. 

Conclusie
Wij zijn begonnen met de vraag wanneer bijkomende 
consequenties (collateral consequences) van strafopleg-

ging, die een veroordeelde beperken om volledig deel te 
nemen aan de samenleving, door de strafrechter dienen 
te worden meegewogen. Drie voorbeelden betreffende de 
jure (juridische en voorzienbare) consequenties zijn 
besproken. Wij hebben daarbij de vraag gesteld hoe het 
proportionaliteitsprincipe zich verhoudt tot het al dan 
niet meewegen van deze gevolgen bij het bepalen van de 
strafmaat. Het feit dat dergelijke bijkomende gevolgen 
niet bedoeld zijn als leedtoevoeging (punitief), is onvol-
doende reden ze niet in de overweging te betrekken, 
zeker wanneer het (door een zelfstandig bestuursorgaan) 
opgelegde maatregelen van overheidswege betreft. 
Immers, de bijkomende consequenties overtreffen qua 
ervaren zwaarte geregeld de straf. Door deze gevolgen bij 
het bepalen van de strafmaat te negeren worden de prin-
cipes van strafoplegging uitgehold; de limiterende func-
tie van de vergelingsleer, het beginsel van minimale 
beperkingen en het verbod op additionele leedtoevoe-
ging. Een en ander vereist een bredere blik dan een 
beperkte focus op het strafrecht alleen. Wij stellen ons 
daarom op het standpunt dat met consequenties die 
juridisch en voorzienbaar zijn én een structureel karak-
ter hebben, rekening moet worden gehouden door de 
strafrechter (of officier van justitie) bij het bepalen van 
de proportionaliteit van de op te leggen straf.  
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