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Voorwoord

De Minister van Justitie heeft in oktober 1988 de Commissie herijking Wetboek van Strafvordering geinstalleerd. Die commissie, onder voorzitterschap van mr. Ch.M.J.A. Moons, kreeg onder meer tot taak de minister
van advies te dienen over de vraag of de regeling in het Wetboek van Strafvordering inzake het gerechtelijk vooronderzoek wijziging of aanvulling behoeft. In 1990 heeft de Commissie Moons daartoe een rapport uitgebracht
onder de titel: `Herziening van het gerechtelijk vooronderzoek'.
In verband met de discussie over mogelijke wijziging van de regeling
van het gerechtelijk vooronderzoek (gvo) heeft de commissie aan het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie verzocht onderzoek te doen naar het functioneren van het
gvo volgens de bestaande wettelijke regeling. Hiertoe is door mw. dr. C.
van der Werf een dossierstudie verricht bij rechtbanken in tien arrondissementen, verspreid over het land. Daarnaast zijn door mw. dr. M.W. Bol in
zes van deze arrondissementen vraaggesprekken gevoerd met rechters-commissarissen, officieren van justitie en raadslieden over het functioneren van
het gvo en de meningen daarover. De resultaten van dossierstudie en vraaggesprekken zijn grotendeels geïntegreerd en worden als één geheel aan de
lezer gepresenteerd.
Enkele leden van de Commissie Moons fungeerden als begeleidingscommissie voor het onderzoek.*
Allen die aan de voorbereiding en realisering van dit onderzoek hebben
bijgedragen, willen we op deze plaats van harte dankzeggen. Dat geldt in
het bijzonder de heer mr. E.P. von Brucken Fock, die ons met grote deskundigheid van begin tot eind met raad en daad terzijde heeft gestaan, zoals
bij het opstellen van het codeboek voor het dossieronderzoek en van de
vragenlijst voor de interviews. Bij ingewikkelde codeerproblemen wist hij
steeds helderheid te verschaffen. Bovendien heeft hij evenals de heer mr.
F.D. van Asbeek eerdere versies van ons rapport van nuttige kritiek voorzien. Laatstgenoemde heeft eveneens een belangrijke bijdrage geleverd aan
de opstelling van het codeboek. De heer mr. F.H. Koster adviseerde bij de
samenstelling van de vragenlijst. De heer dr. G.J. Veerman heeft als raadadviseur bij het WODC dit onderzoek gesuperviseerd en bijgedragen tot een
harmonieuze samenwerking.
Mw. Bol werd in de gelegenheid gesteld, ter voorbereiding van het onderzoek een korte stage te lopen op het rechter-commissariaat van de recht-

Voor de samenstelling van de begeleid ingscommissiezie bijlage 1.
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bank te Utrecht. Zij dankt mr. L.M. Buckmann, mw. mr. M.M.A. Spliet
en de griffiers voor hun welwillende medewerking. Zeer erkentelijk is zij
de 33 personen die een gedeelte van hun kostbare tijd vrijmaakten voor
deelname aan een vraaggesprek.
Mw. Van der Werff dankt de hoofdofficieren van justitie en medewerkers van de verschillende parketten, evenals de griffiers en de medewerkers
van de griffies van de rechtbanken en de gerechtshoven die in het onderzoek waren betrokken, voor hun medewerking bij het trekken van de steekproef, het beschikbaar stellen van strafdossiers en het verlenen van onderdak voor het tijdrovende analyseren van de dossiers. Het laatste geschiedde
met veel inzet door: de heer M. van der Bent, mw. mr. J. Hiep, mw. drs.
J.H.M. Hemelaar, mw. mr. M.D. Herbschleb, mw. mr. C.M. Pelser en de
heer H. Romme. Zij werden daarbij begeleid door mw. B.J.W. DocterSchamhardt, die vanuit het WODC assistentie verleende bij de dossierstudie, en vervolgens zorgdroeg voor een nauwkeurige verwerking van de gegevens en meewerkte aan de rapportage.
Het gereedmaken van de tekst voor de drukker was in handen van mw.
M. Sampiemon, die dit wederom met veel toewijding deed.
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Samenvatting en conclusie

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het gerechtelijk
vooronderzoek (gvo). Het onderzoek is ingesteld op verzoek van de Commissie herijking Wetboek van Strafvordering (Commissie Moons), die onder meer tot taak kreeg de Minister van Justitie van advies te dienen over
de vraag of de regeling in het Wetboek van Strafvordering inzake het gvo
wijziging of aanvulling behoeft. In 1990 heeft de Commissie Moons daartoe een rapport uitgebracht onder de titel: `Herziening van het gerechtelijk
vooronderzoek'.
Doel van het onderzoek waarover hier wordt gerapporteerd is inzicht te
verschaffen in het functioneren van het gvo op dit moment. Het gaat daarbij om inzicht in de feitelijke gang van zaken; daarnaast bestaat behoefte
aan inzicht in de opvattingen over de taak van de rc, het OM en raadslieden
in het kader van het gvo en de te verwachten gevolgen van eventuele wetswijzigingen.
Het onderzoek is opgesplitst in twee delen: in de eerste plaats is een
dossieronderzoek uitgevoerd en daarnaast zijn vraaggesprekken gehouden
met rc's, ovj's en raadslieden.

Dossieronderzoek
Inleiding
Getracht is aan de hand van strafdossiers een landelijk representatief beeld
te geven van de feitelijke gang van zaken bij het gvo. Het onderzoek is gebaseerd op een steekproef van in 1987 ingeschreven strafzaken waarin een
gvo is ingesteld.
In 1987 zijn blijkens een telling van het Centraal Bureau voor de Statistiek 6.651 gewone strafzaken afgedaan waarin een gvo plaatsvond, in 1988
en 1989 bedroegen deze aantallen respectievelijk 6.292 en 6.124. In 997
(15%) van deze gvo-zaken van 1987 werd door het OM geen verdere vervolging ingesteld en de overige 5.654 (85%) werden aan de rechter voorgelegd. Daarnaast is in 1987 in naar schatting 1.000 zaken een gvo ingesteld
tegen een onbekende verdachte waarop geen strafzaak is gevolgd.
In totaal zijn tien van de negentien rechtbanken in het onderzoek betrokken. Deze tien rechtbanken behandelden in 1987 tezamen 76% van de gvozaken in ons land. Acht van deze tien rechtbanken konden op diverse punten onderling met elkaar worden vergeleken. De belangrijkste resultaten
worden hier vermeld.
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Instelling van het gvo
Het gvo blijkt in 97% van de onderzochte gevallen te zijn ingesteld op vordering van de ovj en in 3% van de gevallen ambtshalve door de rc. Bij de
laatste categorie gaat het voornamelijk om verdachten die in voorlopige
hechtenis (vh) waren genomen. Instelling van een gvo op verzoek van de
verdachte kwam sporadisch voor (0,3% van de onderzochte zaken).
In 76% van de gevallen is tegelijk met de vordering voor een gvo een
vordering voor vh uitgebracht. In totaal werd 82% van de verdachten tegen
wie een gvo was ingesteld, tevens in vh genomen.
Onderzoekshandelingen
Nagegaan is welke van twintig mogelijke onderzoekshandelingen binnen het
gvo werden verricht. De onderzoekshandeling die het meest frequent plaatsvond, is het verhoor van de verdachte (93% van de gvo's), gevolgd door
een verzoek om medewerking van de reclassering of een soortgelijke instelling door de re (34%), het horen van getuigen (28%), het benoemen van
deskundigen (20%) en huiszoeking (16%). Bijna de helft van de huiszoekingen betrof een spoedhuiszoeking (art. 97, lid 1 of 2 Sv), die in een enkel geval werd gevolgd door een `gewone' huiszoeking.
Voorts was in 13% van de gvo's sprake van het opleggen of opheffen
van beperkingen met betrekking tot de vh door de re en in 8% van de
gvo's van een telefoontap. Beslag op vorderingen en een schouw kwamen
sporadisch voor, terwijl onderzoek aan lichaam of kleding bij de verdachte
of derden in geen van de onderzochte gvo's had plaatsgevonden.
In 22% van de onderzochte zaken blijkt het aantal onderzoekshandelingen beperkt te zijn gebleven tot één: in 20% van de gvo's had alleen verhoor van de verdachte plaatsgevonden en in 1% alleen benoeming van een
deskundige. In 32% van de onderzochte gvo's werden in het totaal twee
onderzoekshandelingen verricht. In het overgrote deel van de gevallen ging
het om verhoor van de verdachte in combinatie met een andere handeling,
zoals met getuigenverhoor (10%), met een verzoek van de re om medewerking van de reclassering of een soortgelijke instelling (9%), met benoeming
van een deskundige (5%) of met het opleggen of opheffen van beperkingen
met .betrekking tot de vh door de re (2%). In 45% van de zaken zijn drie
of meer onderzoekshandelingen verricht.
Op grond van het dossieronderzoek menen wij te kunnen concluderen
dat het gvo in ongeveer 30% van de onderzochte zaken - in ieder geval
achteraf beschouwd - niet noodzakelijk was. Dit betreft bijvoorbeeld de
gvo's waarin niet meer is gebeurd dan het verhoren van de verdachte door
de rc, een verhoor dat in de meeste gevallen toch al plaatsvond in verband
met de inbewaringstelling. Voorts de gvo's waarin naast het verhoor van de
verdachte door de re alleen de medewerking van de reclassering of een
soortgelijke instelling is gevraagd, of door de re alleen beperkingen met betrekking tot de vh zijn opgelegd. In al deze gevallen had een eenvoudiger
procedure gevolgd kunnen worden.
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Onderzoekshandelingen naar aard misdrijf
Bepaalde onderzoekshandelingen worden bij het ene soort misdrijf vaker
verricht dan bij het andere. Zo blijkt bij vermogensmisdrijven door de rc
relatief vaak de medewerking van de reclassering e.d. te zijn gevraagd en
relatief vaak huiszoeking en inbeslagneming te zijn verricht. Bij misdrijven
tegen leven en persoon blijkt relatief vaak getuigenverhoor te hebben plaatsgevonden, relatief vaak een deskundige te zijn benoemd en relatief vaak
door de rc de medewerking van de reclassering e.d. te zijn ingeroepen. Bij
seksuele misdrijven vond relatief vaak benoeming van een deskundige en
getuigenverhoor plaats. Bij misdrijven op grond van de Opiumwet is relatief vaak huiszoeking gedaan evenals inbeslagneming en vond relatief vaak
een telefoontap plaats.
Opvallend is dat bij misdrijven op grond van de Opiumwet het scala van
verrichte onderzoekshandelingen het grootste is: alle mogelijke onderzoekshandelingen, met uitzondering van het bevel tot observatie in verband met
psychiatrisch onderzoek en het persoonlijkheidsonderzoek bij minderjarigen, zijn in één of meer van de onderzochte zaken wegens een Opiumwetmisdrijf verricht. Bij geen van de andere categorieën van misdrijven is dat
het geval. Dit is niet te verklaren uit het feit dat bij misdrijven genoemd in
de Opiumwet het gvo relatief vaak tevens betrekking heeft op een andersoortig misdrijf.
Gang van zaken tijdens het gvo
Voorzover dit uit de strafdossiers kan worden afgeleid, is het initiatief tot
de huiszoeking en de telefoontap in het merendeel van de gevallen uitgegaan van de ovj en vond bijvoorbeeld het horen van getuigen en de benoeming van een deskundige meestal plaats op initiatief van de rc. Voorts
heeft het horen van getuigen en confrontatie relatief vaak plaatsgevonden
op verzoek van de verdachte of diens raadsman.
De raadsman/vrouwe was in 58% van de gevallen aanwezig bij het getuigenverhoor door de rc. Wanneer getuigenverhoor plaatsvond op verzoek
van de verdachte of de raadsman/vrouwe, was de raadsman/vrouwe in 87%
van de gevallen aanwezig, en de verdachte in 2% van de gevallen.
Uit ons onderzoek blijkt dat in ruim 2% van de onderzochte gvo's getuigen anoniem zijn gehoord door de rc. In circa de helft van deze gevallen
kon uit de informatie in de strafdossiers niet worden afgeleid of de raadsman in de gelegenheid was gesteld schriftelijk vragen te stellen. In diverse
van de onderzochte zaken bleek dit wel het geval, in diverse andere zaken
niet.
Na naar schatting één derde van de 1.422 telefoontaps die in 1987 in ons
land plaatsvonden in verband met de strafvordering, werd een strafvervolging ingesteld. Uit de strafdossiers viel op te maken dat in circa de helft
van deze gevallen vervolgens mededeling is gedaan aan de betrokkenen dat
telefoongesprekken waren afgeluisterd en in 17% van de gevallen niet. In
de overige gevallen was niet duidelijk of dit wel of niet was gebeurd. De
periode gedurende welke gesprekken werden afgeluisterd of opgenomen,
was in de onderzochte zaken gemiddeld vijf weken: 30% van de taps duur-
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de korter dan twee weken, 45% twee tot en met vier weken en 25% langer
dan vier weken. De langstdurende tap was 31 weken, de kortste één dag.
Uit de onderzochte dossiers blijkt dat de politie in 42% van de zaken tijdens het gvo opsporingsonderzoek heeft verricht. Of dat gebeurde met medeweten of in opdracht van de rc, valt veelal niet uit de dossiers af te leiden. Aangenomen mag worden dat hierover doorgaans contact is geweest.
De raadsman was in 5% van de gevallen aanwezig bij het verhoor van de
verdachte door de politie en in 1 % van de getuigenverhoren door de politie.
Sluiting of beëindiging
Sluiting van het gvo gebeurde in 76% van de zaken bij beschikking van de
re (art. 237 Sv), terwijl het in 23% eindigde door een dagvaarding. Het
laatste is alleen mogelijk als de verdachte zich in vh bevindt (art. 258, lid 2
Sv). Van de gvo-zaken met vh werd in 28% van de gevallen het gvo door
dagvaarding beëindigd.
Tussen de datum waarop het gvo is ingesteld en het moment van sluiting
of beëindiging verliep gemiddeld 3,5 maanden, in gvo's waarin één of twee
onderzoekshandelingen plaatsvonden, was dat een week korter, bij vijf of
meer onderzoekshandelingen ongeveer vier weken langer. Bij zaken met vh
is de duur van het gvo gemiddeld 2,8 maanden tegen 7 maanden bij zaken
waarin geen vh is toegepast.
Blijkens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek was de duur
van de door het OM afgedane strafzaken met een gvo in 1987 gemiddeld
9,3 maanden, gerekend vanaf de datum van inschrijving bij het parket. Van
de door de rechtbank afgedane strafzaken met een gvo was de duur tot aan
de beslissing van de rechter in 1987 gemiddeld ruim 6,6 maanden. De gemiddelde duur van alle strafzaken tot aan de uitspraak van de rechter was
gemiddeld 9 maanden. Hiermee wordt de vaak gehoorde bewering dat strafzaken ten gevolge van een gvo zo lang gaan duren, niet ondersteund.

Na de sluiting of beëindiging
Heropening bleek in 2% van de onderzochte zaken te zijn gevraagd resp. te
zijn gevorderd; in het merendeel van de gevallen werd het verzoek of de
vordering toegewezen. Tegen afwijzing van het verzoek resp. de vordering
was geen hoger beroep aangetekend. De reden van het verzoek of de vordering was in de meeste gevallen dat alsnog een psychiatrisch onderzoek
moest worden verricht of dat getuigen moesten worden gehoord.
In het totaal was het gvo volgens de rechtbank in 7% van de gevallen
niet toereikend. Nadat de sluiting of beëindiging onherroepelijk was geworden en voor aanvang van de zitting heeft de rechtbank in 1 % van de gevallen opdracht gegeven tot het verrichten van nader onderzoek (art. 241 Sv).
Tijdens de zitting heeft de rechtbank in circa 5% van de gevallen de re opdracht gegeven tot nader onderzoek (art. 316 Sv). Voorts vond in nog eens
1 % van de onderzochte zaken terugverwijzing plaats omdat tijdens de beraadslaging bleek dat het onderzoek onvolledig was (art. 347 Sv).
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Tot slot bleek dat in circa één procent van de zaken gebruik is gemaakt van
rechtsmiddelen die in het kader van het gvo beschikbaar zijn, zoals beklag,
bezwaarschrift en hoger beroep.
Regionale vergelijking
Bij onderlinge vergelijking van de rechtbanken komen diverse verschillen
naar voren, zoals in de mate waarin bepaalde onderzoekshandelingen werden verricht. Deze verschillen zijn slechts voor een deel te verklaren uit
een verschil in aard van de strafbare feiten die aanleiding waren tot het instellen van het gvo.

Vraaggesprekken
Door middel van de vraaggesprekken is getracht zicht te krijgen op de verscheidenheid van opvattingen die onder rc's, ovj's en raadslieden leven
over het gvo en op hun ervaringen ermee. Gesproken werd met elf rc's, elf
ovj's en elf raadslieden, verspreid over Nederland. Het is niet de opzet geweest een representatief beeld te schetsen, noch om de gegeven antwoorden
in vaste rubrieken onder te brengen. Gezien de wijze waarop de deelnemers
aan de gesprekken zijn geselecteerd, mag niet worden aangenomen dat de
genoemde verhoudingen representatief zijn voor elk van de ondervraagde
beroepsgroepen in Nederland.

Algemeen overzicht van de resultaten
1. De opstelling van de rc dient overwegend passief maar soms ook actief
te zijn (vindt een meerderheid van rc's, ovj's en raadslieden).
2. Ook de verdachte die zich niet in vh bevindt, moet om de instelling
van een gvo kunnen verzoeken (dit vinden alle raadslieden en een meerderheid van de rc's; de meeste ovj's vinden het overbodig).
3. Of de rc ambtshalve dwangmiddelen moet kunnen toepassen, daarover
zijn de meningen verdeeld (zowel bij rc's, ovj's als raadslieden).
4. De huiszoeking kan uit het gvo (vinden 7 van de 11 rc's en 8 van de
11 ovj's; 6 van de 11 raadslieden vinden dat dit eventueel zou kunnen).
5. Of de inbeslagneming uit het gvo kan, ook daarover zijn de meningen
verdeeld (zowel bij rc's, ovj's als raadslieden).
6. De telefoontap kan uit het gvo (vinden 9 van de 11 re's, 9 van de 11
ovj's en 6 van de 11 raadslieden).
7. De meeste ovj's (8 van de 11) zouden de benoeming van een psychiater
aan het OM willen overlaten. Onder rc's en raadslieden zijn hierover
de meningen verdeeld.

8. De fouillering kan uit het gvo (vinden alle ondervraagden).
9. De rc moet niet de bevoegdheid krijgen om onrechtmatig verkregen bewijs uit het strafdossier te verwijderen, vinden bijna alle rc's en ovj's.
De meeste raadslieden daarentegen vinden dat dit wèl zou moeten kunnen.
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10. Het doen voortgaan van opsporingsonderzoek tijdens het gvo vinden
re's noch ovj's bezwaarlijk. Drie van de raadslieden echter beschouwen
dit als een knelpunt.
11. Politieverhoren die plaatsvinden nadat een gvo is ingesteld, moeten
door de raadsman kunnen worden bijgewoond (vinden alle raadslieden
en ongeveer de helft van de re's; ovj's tillen hier minder zwaar aan).
12. Een ernstig knelpunt in de ogen van 8 ovj's is de sluiting van het gvo
(slechts 2 re's en geen van de raadslieden noemen de sluiting als knelpunt); wel vindt men bijna unaniem dat de sluitingsprocedure vereenvoudigd moet worden, vooral wat betreft de betekeningsvoorschriften
(alle 11 re's, alle 11 ovj's, 8 van de 11 raadslieden).
13. Op heropening en terugverwijzing wordt door raadslieden vaak aangestuurd teneinde zaken te vertragen (vinden zowel re's als ovj's).
14. Omstreden is de vraag, door wie het onderzoek in opdracht van de
rechtbank behoort te worden uitgevoerd danwel het best kan worden uitgevoerd (zowel bij re's als bij ovj's; bij raadslieden werd hiernaar niet
gevraagd).
15. De administratieve ondersteuning van de ovj maar vooral van de re is
beneden peil.
16. De wens om het gvo af te schaffen leeft het sterkst bij de ovj's (7 van
de 11), veel minder bij de re's (2 van de 11) en al helemaal niet bij de
raadslieden (geen van de 11 is expliciet vóór).
17. Sommige ondervraagden kiezen slechts uit opportunistische overwegingen voor behoud van het gvo. Idealiter zien zij liever een strafproces
waarin het zwaartepunt van het onderzoek op de zitting ligt, en waarin
een instituut als het gvo vrijwel overbodig is.

Overeenkomsten en verschillen tussen en binnen de groepen
Overeenkomsten tussen de drie groepen
Een belangrijke overeenkomst tussen de drie groepen ondervraagden is dat
volgens een meerderheid van elk der groepen de telefoontap uit het gvo-kader kan worden losgemaakt. Ook de meningen over fouillering stemmen
overeen: bijna alle re's, ovj's en raadslieden vinden dat deze als gvodwangmiddel gemist kan worden. Met betrekking tot de positie van de
raadsman zijn er (naast verschillen; zie hieronder) ook overeenkomsten in
meningen te constateren. Zo vinden alle groepen dat de ovj de bevoegdheid
moet houden om getuigenverhoren bij te wonen. Als de raadsman verhinderd is, moet een verhoor toch doorgang vinden, menen de drie groepen.
Men is het erover eens dat de mate van betrokkenheid van raadslieden niet
altijd even groot is. Overeenstemming bestaat in de opvattingen omtrent de
sluitingsprocedure. Hoewel deze slechts door re's en ovj's als een echt knelpunt wordt ervaren, zijn vrijwel alle ondervraagden het erover eens dat de
sluitingsprocedure vereenvoudigd moet worden. Deze vereenvoudiging
wordt met name gezocht in de sfeer van de betekening. Alle groepen vinden
dat objectieve waarheidsvinding voor de re centraal dient te staan en dat de
re hierbij een niet geheel maar wel overwegend passieve rol dient te spelen.
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Knelpunten die door één of meer leden van elk der drie beroepsgroepen
worden genoemd, zijn de dubbelfunctie van de rc en de werkdruk van de rc.
Overeenkomsten tussen rc's en ovj's
De meeste rc's en ovj's vinden (anders dan de meeste raadslieden) dat het
initiatief tot een huiszoeking bij het OM hoort te liggen en dat de huiszoeking zelfs beter geheel uit het gvo-kader kan worden losgemaakt. Een andere overeenkomst tussen rc's en ovj's is de mening dat er geen principieel
verschil bestaat tussen een gvo waarin wel en een gvo waarin geen vh
wordt toegepast. (Aan de raadslieden werd deze vraag niet gesteld.) Re's
en ovj's zijn er in het algemeen tegen dat aan de rc de bevoegdheid wordt
gegeven om onrechtmatig verkregen bewijs uit het strafdossier te verwijderen, terwijl de meeste raadslieden daar voorstander van zijn. Ook over de
volgorde waarin de verschillende partijen aan het woord moeten komen,
zijn rc's en ovj's het eens; zij vinden dat de rc behoort te beginnen. De
meeste raadslieden vinden dat degene die om het verhoor gevraagd heeft,
zou moeten beginnen.
Re's en ovj's vinden de rechtspositie van de verdachte en zijn raadsman
goed geregeld. De raadslieden zelf hebben veel kritiek, maar zijn niet echt
ontevreden.
Eenstemmigheid onder de rc's en ovj's is er ook in de opvatting dat
raadslieden dikwijls op een heropening of terugverwijzing aansturen om te
proberen een zaak te rekken. De raadslieden op hun beurt zeggen zelden of
nooit een heropening aan te vragen.
Wat betreft organisatie en beleid is een overeenkomst tussen rc's en
ovj's dat volgens beide groepen de administratieve ondersteuning van gvoactiviteiten veel te wensen overlaat. (Aan de raadslieden werd deze vraag
niet gesteld.)
Knelpunten die zowel door rc's als door ovj's maar niet door raadslieden genoemd worden, zijn naast de sluitingsprocedure verder het gvo zelf,
de afhankelijkheid van dwangmiddelen van het gvo en diverse formaliteiten.
Overeenkomsten tussen rc's en raadslieden
De meeste rc's en raadslieden vinden dat de verdachte het recht moet hebben om een gvo te vragen, ook als er geen sprake is van vh. Slechts enkele
ovj's hebben daaraan behoefte. Een laatste punt van overeenstemming tussen rc's en raadslieden is dat meer dan de helft van de ondervraagden uit
beide groepen tegen (althans niet vóór) afschaffing van het gvo is. Het is
vooral bij het OM dat de wens tot afschaffing leeft.

Overeenkomsten tussen ovj's en raadslieden
Op geen enkel punt is de verhouding der antwoorden zodanig dat de meningen van ovj's en raadslieden met elkaar overeenkomen, terwijl tegelijkertijd
de rc's er anders over denken.
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Interne verdeeldheid binnen de groepen
Vervolgens gaan we nu na over welke punten de rc's resp. de ovj's en
raadslieden onderling, dus binnen de eigen beroepsgroep, met elkaar (sterk)
van mening verschillen. Het blijkt dat slechts over enkele onderwerpen de
meningen bij elk van de drie groepen intern zijn verdeeld. In de eerste
plaats is dat in sterke mate het geval met betrekking tot de vraag of de toepassing van dwangmiddelen nu wel of niet in strijd is met de rechterlijke
onpartijdigheid. Ook lopen de meningen over de inbeslagneming bij de drie
groepen uiteen. Een ander omstreden punt is het onderzoek dat wordt uitgevoerd in opdracht van de rechtbank. De meningen van rc's en ovj's hierover
zijn intern verdeeld. (Aan de raadslieden werd deze vraag niet gesteld). Intern verdeeld zijn ook de meningen zowel van re's als van raadslieden over
het benoemen van een psychiater en over een eventuele afschaffing van het
gvo; ovj's zijn het op deze punten onderling redelijk eens. Wat betreft de
knelpunten ten slotte valt op dat de rc's en raadslieden uiteenlopende aspecten van het gvo als knelpunt definiëren, terwijl van de ovj's een meerderheid één en hetzelfde probleem (nl. de sluiting) als zodanig te berde brengt.

Per saldo
Voorzover de opvattingen tussen de drie groepen niet met elkaar overeenkomen, lijkt dit voor een deel toe te schrijven aan de beroepsrol(len) die de
verschillende deelnemers aan het strafproces vervullen. Het moet vooropgesteld worden dat voorzichtigheid bij dit soort uitspraken geboden is. Zoals
reeds bij herhaling werd opgemerkt, weten we niet of de steekproef in dit
opinie-onderzoek representatief is. Maar een indicatie voor het veronderstelde is bv. de uitkomst dat ovj's er niet zoveel behoefte aan hebben om ook
de verdachte die zich niet in vh bevindt, de gelegenheid te geven om een
gvo te vragen. Een andere uitkomst die ons idee bevestigt, is dat vooral
raadslieden de huiszoeking liever in het gvo houden. Anderzijds zagen we
dat de meeste rc's vinden dat de huiszoeking uit het gvo kan, terwijl men
ook van hen zou verwachten dat zij dit dwangmiddel liever in het gvo houden. Misschien speelt hier een rol dat de verplichte aanwezigheid bij steeds
meer huiszoekingen door de rc's als een zware belasting wordt ervaren.
Hoe dit ook zij, voor de telefoontap gaat ons idee over de beroepsrol(len)
in het geheel niet op: zelfs meer dan de helft der ondervraagde raadslieden
heeft geen bezwaar tegen losmaking uit het gvo. Mogelijk is de oorzaak
hiervan dat men het geheime karakter van de tap in tegenspraak acht met
het open karakter van een gvo. Begrijpelijk is de uitkomst waar het de positie van de raadsman in het gvo betreft: vooral raadslieden en rc's vinden
dat de raadsman, nadat een gvo is ingesteld, ook de politieverhoren moet
kunnen bijwonen. Het zijn uiteraard vooral de raadslieden die kritiek uiten
op de regeling van de rechtspositie van verdachten in het gvo.,Logisch is
het ook dat ovj's meer hinder van sluitingsperikelen ondervinden dan rc's,
en dat raadslieden er het minste last van hebben, want de bestaande problemen werken in het voordeel van verdachten. De wens om het gvo af te
schaffen ten slotte lijkt het sterkst aanwezig bij de leden van het OM. Ook
dit is begrijpelijk omdat het de ovj's meer beslissingsvrijheid zou verschaf-
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fen, waarbij overigens moet worden opgemerkt dat ook van de ovj's die
v66r afschaffing van het gvo zijn, de meesten toch behoefte hebben aan een
of andere vorm van rechterlijke toetsing. Het gegeven dat ovj's en raadslieden het als groep met elkaar zelden eens zijn, zegt iets over de tegengestelde belangen waar zij voor staan.

Fraudezaken en het gvo
Uit de vraaggesprekken is gebleken dat in het strafproces, en met name in
het gvo, fraudezaken een speciale plaats innemen. In de meeste arrondissementen zijn één of meer fraude-officieren, in Amsterdam is bovendien een
fraude-rc. In fraudezaken is er (volgens de ondervraagden) zelden sprake
van vh; daardoor dreigen ze nog al eens in de kast te blijven liggen, want
vh-zaken krijgen voorrang. In fraudezaken wordt een gvo voornamelijk gestart met het oog op het dwangmiddel der huiszoeking. Zelden gaat het om
een spoedhuiszoeking en ook de telefoontap komt weinig voor. Fraudezaken
worden naar verhouding vaak heropend; ook zijn er relatief veel terugverwijzingen. Men kan zich afvragen of deze uitzonderingspositie consequenties moet hebben voor de regelgeving op het punt van de betrokkenheid van
de rc bij fraudezaken; overweegt men bijvoorbeeld losmaking van dwangmiddelen uit het gvo, dan lijkt dit vooral aangewezen wanneer het gaat om
huiszoeking in fraudezaken. Het zou te ver voeren om in het bestek van dit
rapport op deze materie dieper in te gaan. We willen er slechts op wijzen
dat het thema fraude, zeker in relatie tot het gvo, speciale aandacht verdient.

Tot besluit
Tot slot zullen we de resultaten van ons onderzoek leggen naast de voorstellen van de Commissie Moons. De commissie stelt onder meer voor de telefoontap en de schouw in de wet los te koppelen van het gvo, en de ovj de
bevoegdheid te verschaffen tot het bevelen van een onderzoek door vaste
gerechtelijke deskundigen; dat betreft zowel een technisch onderzoek als
een onderzoek naar de persoonlijkheid van de verdachte.
De commissie stelt voorts voor de term `huiszoeking' te vervangen
door de term `doorzoeken'. In bepaalde gevallen dient - volgens het voorstel van de commissie-de bevoegdheid tot het doorzoeken van woningen
of andere plaatsen te worden verleend aan de ovj. Bovendien stelt de commissie voor in bepaalde gevallen aan de opsporingsambtenaar de bevoegdheid te verschaffen tot het betreden van plaatsen `ter inbeslagneming', alsmede een algemene inbeslagnemingsbevoegdheid.

In ongeveer 10% van de onderzochte zaken heeft binnen het gvo alleen
een of meer van de hiervoor genoemde onderzoekshandelingen plaatsgevonden. Dat betekent dat het ten gevolge van deze voorgestelde wetswijzigingen in hoogstens 10% van de onderzochte zaken niet tot een gvo zou komen. Daarnaast zouden binnen circa 8% van de gvo's minder onderzoeks-
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handelingen worden verricht dan het geval was, omdat diverse onderzoekshandelingen volgens de voorstellen buiten het gvo kunnen plaatsvinden.
De teneur van de vraaggesprekken is dat met de huidige regeling van
het gvo te leven valt, maar dat verbeteringen wenselijk zijn. Een zelfde
geest ademen de voorstellen van de Commissie Moons: deze zijn niet radicaal, maar streven naar onderhoud en actualisering van de bestaande regeling. De voorstellen van de commissie komen in grote lijnen overeen met
de wensen van de 33 personen die aan de vraaggesprekken deelnamen. Dat
geldt bv. voor het voorstel van de commissie aan de verdachte die zich niet
in vh bevindt, het recht te verlenen de rc te verzoeken bepaalde onderzoekshandelingen te verrichten. Bij de vraaggesprekken kwam verder de wens
naar voren de telefoontap los te koppelen van het gvo en de sluitingsprocedure te vereenvoudigen. Hiertoe heeft de commissie voorstellen gedaan. Enkele respondenten - met name leden van het OM - pleitten voor afschaffing van het gvo. Deze opvatting wordt door de commissie niet gedeeld.

1 Inleiding

In het gerechtelijk vooronderzoek (gvo) dat in strafzaken vaak vooraf gaat
aan het onderzoek ter zitting, heeft de rechter-commissaris (rc) een belangrijke, tweeledige taak.'
Enerzijds verricht de re (in het verlengde van het opsporingsonderzoek)
zelfstandig onderzoek, waarbij hij/zij de rechterlijke onpartijdigheid en objectiviteit in acht dient te nemen. Zo hoort de rc bijvoorbeeld verdachten en
getuigen en worden onder zijn leiding woningen doorzocht. Mede op grond
van dit onderzoek van de re beslist het openbaar ministerie (OM) of er al
dan niet verder vervolgd wordt.
Anderzijds wordt van de re verwacht dat hij optreedt als procesbewaker
en dus garant staat voor de rechtsbescherming van verdachten. In die hoedanigheid beslist de re tevens over het al dan niet toepassen van dwangmiddelen.
Zoals blijken zal uit de verslaggeving in dit rapport, is er volgens sommigen met het bestaande gvo wel te leven, anderen zouden het in zijn huidige vorm liever afschaffen. Weer anderen zien wel tekortkomingen, maar
menen dat aan een andere constructie eveneens bezwaren kleven. Een overzicht van `knelpunten' zoals deze in de vraaggesprekken naar voren zijn gebracht, wordt gegeven in hoofdstuk 11. Daar wordt tevens een vergelijking
gemaakt met het overzicht van `knelpunten' dat is vermeld in het rapport
van de Commissie Moons.2 Het laatste overzicht is gebaseerd op het rapport van de Resac-voorzitters en de recente literatuur over dit onderwerp.
Aangezien de bestaande regeling van het gvo in de rechtspraktijk tot
veel problemen leidt, overweegt de Minister van Justitie herziening van de
regeling. Daartoe is in 1988 de Commissie Moons geinstalleerd.
Zoals reeds in ons voorwoord werd opgemerkt, heeft de Commissie
Moons zich op haar beurt gewend tot het WODC met het verzoek nader onderzoek te doen naar het functioneren van het gvo. Om aan dit verzoek te
voldoen is vanuit het WODC een tweeledig onderzoek opgezet. In de eerste
plaats is een dossierstudie verricht. Daarnaast zijn vraaggesprekken gevoerd
met rc's, ovj's en raadslieden. In dit rapport treft u een geintegreerde presentatie van de resultaten aan, d.w.z. de cijfers van de dossierstudie en de
meningen die te berde gebracht werden bij de vraaggesprekken, zijn - voorzover mogelijk - per thema samengevoegd. De keuze van thema's is mede
ontleend aan in de literatuur genoemde knelpunten en bezwaren. De hoofdstukken 2 en 3 bevatten een methodologische beschrijving en verantwoor-
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Voor een volledige beschrijving van het gvo en de taak van de re zie bijlage 2.
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Herziening van het gerechtelijk vooronderzoek, 1990. Zie hoofdstuk 4 daarvan.
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ding van beide gedeelten van het onderzoek. Hoofdstuk 4 is gewijd aan de
in de vraaggesprekken verwoorde opvattingen over taak en functie van de
rc met betrekking tot het gvo. In de hoofdstukken 5 t/m 9 wordt in min of
meer proceschronologische volgorde een aantal thema's behandeld die het
gvo zelf betreffen; hier gaat het zowel om feiten als om meningen. De
hoofdstukken 10 t/m 12 bevatten uitsluitend meningen, en wel resp. over
organisatie en beleid inzake het gvo, over knelpunten en over de toekomst
van het gvo. De samenvatting en de conclusie zijn voorin het rapport geplaatst. In de conclusie worden (o.a.) de resultaten van dit onderzoek gelegd naast de aanbevelingen van de Commissie Moons. Een samenvatting
van de belangrijkste voorstellen van de Commissie Moons is in bijlage 3
opgenomen.
In het rapport van de Commissie Moons is een samenvatting van de eerste - voorlopige - resultaten van ons onderzoek opgenomen, op basis van
het interimrapport dat wij ten behoeve van de commissie hadden opgesteld.
De hier gepresenteerde definitieve resultaten wijken niet of slechts marginaal af van de voorlopige resultaten. De resultaten van de vraaggesprekken
met de raadslieden waren in het interimverslag niet opgenomen.

2 Vraagstelling

Doel van dit onderzoek is inzicht te verschaffen in het functioneren van het
gvo op dit moment. Het gaat daarbij om inzicht in de feitelijke gang van
zaken; daarnaast bestaat behoefte aan inzicht in de opvattingen over de taak
van de rc, het OM en raadslieden in het kader van het gvo en de te verwachten gevolgen van eventuele wetswijzigingen.
Het onderzoek is - zoals eerder vermeld - opgesplitst in twee delen: in
de eerste plaats is een dossieronderzoek uitgevoerd en daarnaast zijn vraaggesprekken gehouden met rc's, ovj's en raadslieden. De vraagstelling van
beide deelonderzoeken wordt hierna nader uiteengezet.

2.1 Dossieronderzoek
Het doel van het dossieronderzoek is in de eerste plaats om een actueel,
landelijk representatief beeld te geven van de feitelijke gang van zaken bij
het gvo. De belangrijkste vragen waarop een antwoord is gezocht, zijn de
volgende:

1. Hoeveel en welke onderzoekshandelingen zijn verricht in het kader van
het gvo?
2. In hoeveel gevallen vond instelling van het gvo plaats op vordering van
de ovj, ambtshalve door de rc of op verzoek van de verdachte?
3. Op welke wijze is het gvo beëindigd?
4. Wat is de duur van het gvo?

Daarnaast is getracht antwoord te geven op de volgende vragen:
5. Op wiens vordering of verzoek zijn de diverse onderzoekshandelingen
verricht?
6. Wie waren aanwezig bij het verhoor van verdachte, getuigen en deskundigen: ovj, raadsman, tolk en verdachte?
7. Zijn de opgeroepen getuigen verschenen?
8. Hebben getuigen geweigerd te antwoorden en zo ja, wat was de reden
van de weigering?
9. Wat voor deskundigen zijn benoemd, en zijn er tegendeskundigen benoemd?
10. Heeft de politie tijdens het gvo onderzoekshandelingen verricht en zo
ja, gebeurde dat met medeweten of in opdracht van de rc?
11. Is heropening van het gvo gevraagd?
12. Was er sprake van een bezwaarschrift, beklag of hoger beroep in het
kader van het gvo?
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13. Heeft de rechtbank opdracht gegeven tot het verrichten van handelingen
tot nader onderzoek (art. 241 Sv) of tot onderzoek door de rc (artt. 250,
316, 347 Sv)? Zo ja, wat was daarvan de reden?
14. In hoeveel en in welke gevallen was naast het gvo ook sprake van vh?
15. Zijn er, rekening houdend met de aard van het delict, verschillen tussen de arrondissementen wat betreft het instellen van een gvo?
Het antwoord op de laatste vraag is mede van belang om de resultaten van
de vraaggesprekken meer reliëf te geven.

2.2 Vraaggesprekken
Behalve aan een cijfermatig inzicht in het functioneren van het gvo - waarvoor een dossieronderzoek is opgezet - bestaat behoefte aan inzicht in de
opvattingen over het functioneren van het gvo, de ervaringen van betrokkenen en de gevolgen van eventuele wetswijzigingen. Het gaat daarbij om de
volgende onderwerpen:

1. instelling van een gvo ambtshalve door de rc of op verzoek van verdachte;
2. het verschil tussen een gvo in zaken waarin wel en zaken waarin geen
voorlopige hechtenis wordt toegepast;

3. ambtshalve toepassing van dwangmiddelen door de rc;
4. inbeslagneming en fouillering;
5. huiszoeking;
6. afluisteren of opnemen van telefoongesprekken (telefoontap) ;3
7. onrechtmatig verkregen onderzoeksresultaten;

8. benoeming van een deskundige;
9. de positie van de raadsman in het gvo;
10. sluitingsprocedure en de daarbij voorgeschreven termijnen;
11. heropening van het gvo en terugverwijzing;
12. het doorlopen van het opsporingsonderzoek tijdens het gvo.
13. taak en functie van de rc met betrekking tot het gvo;
14. organisatie en beleid;

15. knelpunten met betrekking tot het huidige gvo;
16. de toekomst van het gvo.
De bedoeling is niet zozeer om een beeld te krijgen van de mate waarin bepaalde opvattingen voorkomen, maar veeleer om de vraag welke opvattingen er zoal leven en wat de achtergronden daarvan zijn. Als methode van
onderzoek is gekozen voor het voeren van vraaggesprekken met rc's, ovj's
en raadslieden, omdat de opvattingen - evenals de ervaringen - van deze
drie beroepsgroepen in dit verband van wezenlijk belang zijn.
De vragen zijn in overleg met de begeleidingscommissie verder uitgewerkt. Voor de inhoud van de vragen zoals ze aan de respondenten zijn ge-
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Bij 4 t/m 6 gaat het om de toepassing van dwangmiddelen.
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steld, wordt verwezen naar de hoofdstukken waar de resultaten worden gepresenteerd: daar zal telkens eerst de gestelde vraag worden afgedrukt,
waarna de diverse opvattingen over het betreffende onderwerp worden beschreven.

3 Opzet en uitvoering

3.1 Dossieronderzoek
3.1.1 Steekproef
Het dossieronderzoek dient - zoals gezegd - in de eerste plaats een actueel,
landelijk representatief beeld te geven van de praktijk van het gvo.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt van elke strafzaak die in ons land wordt behandeld, elk jaar een aantal gegevens, zoals
over de aard van het misdrijf, over het feit of voorlopige hechtenis is toegepast en over het feit of een gerechtelijk vooronderzoek is ingesteld. Wij
stelden ons voor bij ons onderzoek van dit gegevensbestand gebruik te maken om per rechtbank op een aantal punten een vergelijking te maken tussen zaken waarin wel en zaken waarin geen gvo is ingesteld. Dit was echter niet mogelijk, omdat de opgevraagde computertape te lang uitbleef. Dit
onderzoek is daarom overwegend beperkt gebleven tot zaken waarin wel
een gvo is ingesteld.
Van de zaken waarin sprake was van een gvo, zijn strafdossiers ingezien
om onder meer informatie te verzamelen over het gvo, bijvoorbeeld hoeveel en welke onderzoekshandelingen zijn verricht en wat de duur van het
gvo was (zie vraagstelling hiervoor). Om een representatief beeld te verkrijgen behoeven niet van alle zaken met een gvo van een bepaald jaar dossiers te worden geanalyseerd, maar kan worden volstaan met een steekproef
van bv. 10% per rechtbank. Voor 1987 zou dat neerkomen op 665 strafdossiers.
Om een vergelijking tussen de rechtbanken mogelijk te maken en om de
resultaten van de vraaggesprekken af te kunnen zetten tegen de resultaten
van het dossieronderzoek, moeten per rechtbank van minstens 60 zaken
dossiergegevens beschikbaar zijn. Als alle rechtbanken in het onderzoek
zouden worden betrokken en tevens een landelijk representatief beeld moet
worden gegeven, zou dat betekenen dat in het totaal 1400 dossiers zouden
moeten worden geanalyseerd. Aangezien dat een te tijdrovende en te kostbare zaak zou worden, is besloten het onderzoek te beperken tot tien rechtbanken, waaronder de zes rechtbanken waar de vraaggesprekken met rc's
en ovj's zouden worden gehouden. Dat betreft de rechtbanken te Amsterdam, Almelo, Arnhem, Breda, Leeuwarden en Utrecht en voorts de rechtbanken te Assen, 's-Gravenhage, Maastricht en Rotterdam. Deze tien rechtbanken zijn gekozen omdat zij tezamen wat betreft hun omvang, regionale
spreiding, het absolute en relatieve aantal gvo's dat is ingesteld en de aard
van de criminaliteit naar onze mening een landelijk representatief beeld op-
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leveren. Dat geldt vermoedelijk eveneens voor de zes rechtbanken waar de
vraaggesprekken hebben plaatsgevonden.
In verband met de te verwachten uitval door het niet tijdig beschikbaar
zijn van de dossiers, bijvoorbeeld omdat zij nog niet onherroepelijk waren
afgedaan, werd het aantal dossiers dat per rechtbank zou worden opgevraagd, bepaald op minstens 75. Dat betekende dat bij zeven van de tien
rechtbanken het aantal zaken van de `10%-steekproef moest worden vergroot. Bij twee rechtbanken is het aantal evenwel beperkt gebleven tot
10%, omdat uitbreiding te veel tijd bleek te gaan kosten. Het aantal te analyseren strafdossiers kwam zo op 803.

3.1.2 Materiaalverzameling
Het lag in de bedoeling voor het trekken van de steekproef gebruik te
maken van de computertape met de gegevens die het CBS heeft verzameld
over de in 1987 afgedane strafzaken. Daaruit zou via de computer eenvoudig de vereiste steekproef kunnen worden getrokken. Met de in dat bestand
aanwezige parketnummers zouden vervolgens de bijbehorende strafdossiers
kunnen worden opgevraagd en geanalyseerd om vervolgens de nadere gegevens over het gvo te koppelen aan de CBS-gegevens. Dit werd echter onmogelijk, omdat de computertape van het CBS niet (tijdig) beschikbaar
kwam. Daarom zijn wij voor het trekken van de steekproef uitgegaan van
de parketregisters van de arrondissementsrechtbanken, waarin in chronologische volgorde de strafzaken worden ingeschreven. Daarbij wordt onder
andere aangetekend of er een gvo heeft plaatsgevonden. De keuze werd bepaald op de in 1987 ingeschreven zaken, omdat mocht worden aangenomen
dat de meeste van die zaken, in tegenstelling tot die van 1988, inmiddels
waren afgedaan op het moment dat met het onderzoek werd aangevangen
(vierde kwartaal 1989).
De parketnummers van de strafzaken waarin een gvo was ingesteld, zijn
uit de parketregisters overgenomen en vervolgens is daaruit een systematische steekproef van 10% getrokken. Bij de rechtbanken waar minder dan
75 zaken in de 10%-steekproef vielen, is het aantal zaken door middel van
een aanvullende, eveneens systematische steekproef opgehoogd.

In het arrondissement Arnhem bleek het parketregister van 1987 met betrekking tot het gvo niet goed te zijn bijgehouden. Daarom is daar voor het
trekken van de steekproef gebruikgemaakt van een aparte registratie van
gvo-zaken.
De dossiers zijn geanalyseerd aan de hand van een codeboek dat is opgesteld in overleg met leden van de begeleidingscommissie. Van drie van de
tien rechtbanken konden de dossiers op het WODC worden geanalyseerd;
bij de overige rechtbanken diende dit te geschieden op die rechtbanken zelf.

De geanalyseerde strafdossiers varieerden sterk in omvang: het dunste
dossier was nog geen centimeter dik, het grootste meer dan vijf meter.
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Tabel 1: Overzicht van de opgevraagde strafdossiers van in 1987 ingeschreven strafzaken
waarin een gvo was ingesteld, 10%-steekproef, per rechtbank
arrondissementsrechtbank
Amsterdam
Almelo
Arnhem
Breda

opgevraagd
194
17
14
36

beschikbaar
160 =
16 =
13 =
33 =

82%
94%
93%
92%

19

18 =

95%

Utrecht
's-Gravenhage
Rotterdam
Maastricht
Assen

41
81
123
9
10

31 =
74 =
111 =
9=
10 =

76%
91%
90%
100%
100%

totaal

544

475 = 87%

Leeuwarden

3.1.3 Uitval en representativiteit
Dit verslag is gebaseerd op de gegevens van de strafdossiers voorzover die
op 24 augustus 1990 waren geanalyseerd. Bij de tien rechtbanken die in het
onderzoek zijn betrokken, zijn in het totaal 803 dossiers opgevraagd, dat
wil zeggen 544 voor de 10%-steekproef die een landelijk representatief
beeld moet opleveren en 259 dossiers extra om een vergelijking tussen de
rechtbanken mogelijk te maken. In het totaal zijn 710 van deze 803 dossiers geanalyseerd, terwijl 93 (12%) van de dossiers op het moment dat de
materiaalverzameling moest worden afgesloten nog niet beschikbaar waren.
Van de 544 dossiers van de 10%-steekproef konden er 475 (87%) worden
geanalyseerd. De overige dossiers kwamen niet beschikbaar.
Tabel 1 bevat een overzicht van de opgevraagde en geanalyseerde dossiers van de 10%-steekproef. Uit deze tabel blijkt dat in totaal 87% van de
strafdossiers van de 10%-steekproef beschikbaar was op het moment dat de
fase van materiaalverzameling werd afgesloten en 13% niet. De uitval is
het grootste in de arrondissementen Utrecht (24%) en Amsterdam (18%).
De extra steekproef geeft een zelfde beeld te zien (zie bijlage 4, tabel 1).
De dossiers waren niet beschikbaar omdat de zaak nog niet was afgedaan (hetzij in eerste aanleg, hetzij in hoger beroep of in beroep in cassatie) of omdat het dossier onvindbaar was. Onder de niet-beschikbare zaken
kwamen relatief veel zaken voor waarin hoger beroep was ingesteld. De
verdeling van het aantal zaken dat aan de rechter was voorgelegd en van
het aantal zaken waarin vh was toegepast, is bij de wel- en niet-beschikbare
zaken vrijwel gelijk. Van langgestraften wordt het strafdossier wel eens opgevraagd door de directeur van de inrichting waar de delinquent verblijft.
Ook is het mogelijk dat het dossier bij de tbs-inrichting is waar de delinquent verblijft; vele van deze dossiers konden worden achterhaald, bij sommige is dat evenwel niet gelukt.
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De vraag is in hoeverre de strafdossiers van de 10%-steekproef die zijn geanalyseerd, representatief zijn voor alle in 1987 ingeschreven strafzaken
waarin een gvo is ingesteld (de zgn. populatie). Om enig inzicht te krijgen
in de mate waarin de steekproef van geanalyseerde dossiers representatief
is, hebben wij de geanalyseerde dossiers van de 10%-steekproef vergeleken
met de populatie ten aanzien van de vraag of de zaak aan de rechter was
voorgelegd of niet, en ten aanzien van de aard van het misdrijf. Uit deze
vergelijking blijkt dat het aantal door het OM afgedane zaken (sepots e.d.)
enigszins is oververtegenwoordigd. In de populatie is dit 15%, in de 10%steekproef 21%. Op dit punt is dus sprake van een, zij het geringe, vertekening.
Wat betreft de verdeling van de aard van de misdrijven is de 10%-steekproef van de geanalyseerde dossiers ongeveer gelijk aan de populatie; alleen
de categorie gekwalificeerde diefstal (20 i.p.v. 26%) is ondervertegenwoordigd; de categorie diefstal met geweld is enigszins oververtegenwoordigd (14 i.p.v. 10%). Verder zijn in de steekproef ook economische en belastingdelicten opgenomen (zie bijlage 4, tabel 2).
Aangenomen mag worden dat op basis van de 10%-steekproef een redelijk betrouwbaar beeld is te verkrijgen van het functioneren van het gvo in
ons land.
Zoals hiervoor is vermeld, is met het oog op een vergelijking van de rechtbanken de steekproef zodanig aangevuld dat deze per rechtbank minstens
75 zaken telt. Zo komt de totale steekproef op 803 zaken. Het percentage
van de dossiers van de totale steekproef dat nog niet beschikbaar is, is bij
de meeste rechtbanken ongeveer gelijk aan dat in de 10%-steekproef. Bij
de rechtbank Utrecht is de uitval iets geringer en in Leeuwarden daarentegen iets hoger dan bij de steekproef van 10%.

3.1.4 Betrouwbaarheid van de gegevens
Vooropgesteld dient te worden dat het beeld dat uit een dossieronderzoek
naar voren komt, een afspiegeling is van de informatie die in de dossiers
aanwezig is. We zijn ervan uitgegaan dat de strafdossiers in het algemeen
de voor ons relevante informatie bevatten. Bij de analyse van de dossiers
bleek evenwel dat in sommige gevallen geen exemplaar van het in de betrokken zaak uitgebrachte voorlichtings- en psychiatrische rapport in het
strafdossier aanwezig was. Ook was soms niet duidelijk of een dergelijk
rapport was aangevraagd en uitgebracht en of dit al dan niet in het kader
van het gvo was gebeurd. Om hierin duidelijkheid te krijgen, zijn bij twee
arrondissementen tevens de persoonsdossiers opgevraagd. Bestudering van
deze persoonsdossiers leerde dat de voor ons relevante gegevens in de straf-
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dossiers aanwezig waren. Bij de overige arrondissementen zijn de persoonsdossiers daarom niet bekeken.'
Met het oog op de betrouwbaarheid van de resultaten zijn de strafdossiers - vooral aan het begin van de codeerfase - door ten minste twee personen geanalyseerd om mogelijke foutenbronnen tot een minimum te beperken. Dat gebeurde in ieder geval bij tien procent van de strafdossiers. Het
dubbel coderen van alle zaken werd een te kostbare en tijdrovende zaak.

3.2 Vraaggesprekken
Doel van de vraaggesprekken is te achterhalen welke opvattingen met betrekking tot het gvo er zoal leven onder rc's, ovj's en raadslieden en welke
ervaringen zij ermee hebben opgedaan. Getracht is de grootst mogelijke
diversiteit aan opvattingen en ervaringen te traceren. Daarom is besloten bij
zes verschillende rechtbanken vraaggesprekken te voeren met rc's, ovj's en
raadslieden. De keus is gevallen op de rechtbanken Amsterdam, Arnhem,
Utrecht, Breda, Almelo en Leeuwarden. Bij deze keus is rekening gehouden
met het aantal strafzaken dat jaarlijks per arrondissement wordt afgedaan en
met zowel het absolute als het relatieve aantal zaken waarin een gvo plaatsvindt. Verder is gestreefd naar een min of meer evenredige spreiding over
het land en over de ressorten. Deze rechtbanken zijn ook in het dossieronderzoek betrokken, zodat de resultaten van beide deelonderzoeken met
elkaar in verband kunnen worden gebracht.
Van elk van de beroepsgroepen zijn elf personen benaderd en bereid gevonden voor een vraaggesprek. Met de re's en de ovj's werd gesproken in
de periode juli tot september 1989. De vraaggesprekken met de elf raadslieden vonden plaats in de periode februari tot april 1990. De namen van
de rc's werden verkregen via de president van de rechtbank, de namen van
de ovj's via de hoofdofficier van justitie en de namen van de raadslieden
via de deken van de orde van advocaten in elk der zes arrondissementen
(gevraagd werd naar strafrechtspecialisten).
Zoals gezegd, zijn vraaggesprekken gevoerd met elf re's, elf ovj's en elf
raadslieden. In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de arrondissementen waarin de respondenten werkzaam waren. De groep ondervraagde rc's
bestond uit acht mannen en drie vrouwen. In leeftijd varieerden zij van 38
tot 61 jaar, in aantal dienstjaren van 3,5 tot 30. Eén rc was gespecialiseerd
in fraudezaken. De groep officieren bestond uit negen mannen en twee
vrouwen. In leeftijd varieerden de ondervraagde officieren van 30 tot 50
jaar, in aantal dienstjaren van nul tot 14. Vrijwel allen waren zij op één of

'

Een dergelijk persoonsdossier wordt aangelegd van elke verdachte omtrent wie een voorlichtings- of psychiatrisch rapport wordt ingewonnen en kan bijvoorbeeld bij recidive worden opgevraagd. Het persoonsdossier berust in principe bij de afdeling justitiële documentatie van de griffie van het arrondissement waar de verdachte is geboren; is de verdachte in het buitenland geboren, dan is het ondergebracht bij de Justitiële Documentatiedienst van het Ministerie van Justitie in Almelo.
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Tabel 2: Overzicht van het aantal respondenten naar arrondissement
arrondissement
Amsterdam
Arnhem
Utrecht
Breda
Almelo
Leeuwarden
totaal

rc's

ovj's

raadslieden

3
2
3
1
1
1

2
2
3
1
1
2

3
2
2
1
1
2

11

11

11

meer terreinen gespecialiseerd (geweest). De groep advocaten bestond uit
tien mannen en één vrouw. Hun leeftijd varieerde van 31 tot 56 jaar, het
aantal dienstjaren (als advocaat in strafzaken) van 9 tot 29 jaar. Zij waren
nader gespecialiseerd op diverse terreinen; de vrouwelijke advocaat zei, uit
principe geen verkrachters te verdedigen.
De vragenlijsten die als basis voor de gesprekken dienden, verschilden
enigszins per beroepsgroep. Aan de rc's en ovj's werden om en nabij de 50
vragen gesteld. De vragenlijsten waren voorgestructureerd, maar de antwoordmogelijkheden niet. Bij de gesprekken werd geen opname-apparatuur
gebruikt, hetgeen verschillende ondervraagden zeer op prijs stelden. Over
een eventuele weglating van namen en andere persoonsgegevens in de verslaglegging werden geen afspraken gemaakt. Niettemin is getracht de kans
op herkenning van ondervraagde personen te beperken. De gegeven antwoorden werden (zoveel mogelijk letterlijk) ter plaatse genoteerd. De gesprekken duurden 1 à 2 uur. Een aantal vragen betrof meningen omtrent de
feitelijke gang van zaken in het gvo. Voor de raadslieden viel dit soort vragen af, maar kwamen er enkele andere bij. Uiteindelijk resteerden er voor
de raadslieden 32 vragen.

4 Taak en functie van de rc met
betrekking tot het gvo

4.1 Opvattingen algemeen
Het is bekend dat de rc een dubbelfunctie vervult. Omdat hij onderzoeksrechter is, kan men zich afvragen of hij wel tevens onpartijdig rechter kan
zijn. Zoals in hoofdstuk 11 naar voren zal komen, ervaren enkele ondervraagden deze dubbelfunctie als een knelpunt. Ook bij de nu te bespreken
resultaten van de vraaggesprekken aangaande taak (wat staat de re te doen)
en functie (hoe vervult de rc zijn taak) van de rechter-commissaris zal blijken dat de dubbelfunctie zo geen knelpunt, dan toch een punt van zorg of
aandacht is.
Een eerste vraag die over dit onderwerp werd gesteld, betrof het verzamelen van ontlastend materiaal.
Vraag: Vindt u het behoren tot de taak van de rc, voor de verdachte ontlastend materiaal te verzamelen? Moet de rc hierbij een actieve of passieve rol vervullen?
Alle rc's vinden dat het verzamelen van ontlastend materiaal een onderdeel
van hun taak is. Enkele rc's wijzen erop dat het erom gaat, de waarheid
boven tafel te krijgen; daarbij hoort ook het zoeken van ontlastend materiaal. Genuanceerder zijn de antwoorden met betrekking tot de hoeveelheid
initiatief die men als rc hierbij aan de dag legt of leggen wil. Acht van de
elf rc's neigen naar een meer passieve rol. Voorzover de rc zelf het initiatief neemt, is daarvoor meestal een concrete aanleiding, bv. als men twijfelt
aan de betrouwbaarheid van een verklaring (relatieproblemen, incest).
Drie rc's gaan duidelijk actief op zoek naar ontlastend materiaal. Enkele
rc's vinden overigens de tegenstelling actief/passief in dit verband eigenlijk
niet geschikt.

`Controlerend is een betere term. '
'Dit soort vragen is te theoretisch. '
Een rc moet niet actief of passief zijn; zij moet alert zijn. '

Eén rc merkt op dat het zoeken naar de ontlastende kant erg afhangt van de
advocaat. Kennelijk bedoelt hij dat hij actiever wordt naarmate de raadsman
het meer laat afweten.
Aan de ovj's werd dezelfde vraag gesteld. Twee van hen zien de rc liever in een louter passieve rol. De een ziet liever een rc die slechts toeziet
op de juistheid van het ondergaan der vh, de ander vindt dat de rc er niet
in de eerste plaats is om aan te tonen dat een verdachte onschuldig is; dat is
meer de taak van de advocaat.
Zeven officieren hebben een soortgelijke mening als de meeste rc's, nl.
dat de rc wel oog moet hebben voor de ontlastende kant, maar dat hem/
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haar in eerste instantie een afwachtende houding past. Zij stellen de waarheidsvinding centraal.
De rc moet een neutrale tussenpositie innemen. '
'In het strafproces moet je zowel op positieve als op negatieve aspecten
letten. Dit geldt ook voor de ovj. Je houdt jezelf een verkeerde spiegel
voor als je het anders doet. Je hebt er ook jezelf mee. '

`Hij kijkt met een adelaarsblik, maar wel naar alle kanten. Eigenlijk moet
de ovj dit ook doen. '
Ook door de resterende twee ovj's wordt de waarheidsvinding centraal gesteld, met dit verschil dat zij toch voor een overwegend actieve opstelling
van de rc kiezen:
`Hij moet actief op zoek gaan, uitzoeken hoe het zit. Dat moet de ovj
trouwens ook. '
De rc verzamelt, hij is zonodig actief op zoek. De rc moet ook weer niet
te actief worden; hij moet zaken niet kapot instrueren. '
In bovenstaande citaten valt op dat enkele ovj's erop wijzen dat ook de ovj
oog moet hebben voor ontlastend materiaal. Dit geldt volgens twee andere
ovj's zelfs voor de politie.

De raadslieden zijn het erover eens dat de rc, wanneer hij dat krijgt voorgeschoteld, 66k ontlastend materiaal moet onderzoeken.
`Het is het belangrijkste verschil - zowel in praktijk als in theorie - tussen het opsporingsonderzoek en het gvo. '
Ook hier wordt de waarheidsvinding als uitgangspunt genoemd. Met betrekking tot het zoeken van de waarheid moet de rc naar twee kanten actief zijn.
Dit hoeft echter volgens de raadslieden niet te betekenen dat de rc ook zelf
actief op zoek gaat naar ontlastend materiaal. Op dat punt past hem volgens
alle ondervraagden een overwegend afwachtende c.q. passieve houding.

'Voorbeeld van een slechte rc is een officierachtige rc. '
'Ik voel voor een actievere ovj en een actievere raadsman, waardoor er
ruimte is voor passiviteit aan de rc-kant. '
'Het is vooral de taak van de raadsman om op ontlastend materiaal te
wijzen. '

Ook een tweede vraag over de taak en functie van de rc betrof de actieve
danwel passieve opstelling.
Vraag: Vindt u dat de rc een actief beleid voert/behoort te voeren? Of
past deze een meer lijdelijke positie?
Evenals bij de beantwoording van de eerste vraag over dit onderwerp kwam
uit de gesprekken met rc's naar voren dat men niet volkomen passief is,
maar toch neigt naar lijdelijkheid; de houding is in het algemeen afwachtend. Uitzonderingen vormen de eerder genoemde drie rc's, van wie twee
te Amsterdam:
'In Amsterdam is het beleid al heel lang meer actief dan lijdelijk.'
Anders dan in Amsterdam hangt de meer actieve opstelling in een ander arrondissement vooral samen met de persoon van de rc:

Taak en functie van de re met betrekking tot het gvo

25

De opvatting verschilt per rc; het is een soort goeweging in de tijd. '
De fraude-rc merkt op dat hij, in tegenstelling tot zijn `gewone' collega's,
wèl een lijdelijke rol vervult:
'Ik vraag de ovj slechts: "Wat wil je dat ik ga doen?" Anders zou het liggen als ik rc in gewone zaken was. Dan zou ik actiever zijn, bv. door
het slachtoffer te horen in verkrachtingszaken of medeverdachten als getuigen bij een ontkennende verdachte. '
Naar aanleiding van de vorige vraag werd al opgemerkt dat twee van de elf
ovj's de rc liever in een meer lijdelijke positie zien. Ook bij de beantwoording van deze vraag kwam dit naar voren. Er is weer die ene ovj die zichzelf als waarheidsvinder een actieve rol toebedeelt. De overige acht zijn in
hun antwoorden genuanceerd, waarbij de balans opnieuw lijkt door te slaan
in de richting van lijdelijkheid.
`Hij moet niet zo actief worden dat hij duidelijk OM-taken gaat uitoefenen. Anderzijds moet hij wel - bij een gvo "feiten " 5_ voor de nodige
voortgang zorgen. '

De rc wordt geactiveerd.'
`Hij voert geen actief beleid, maar als onderzoeksrechter zou hij het wel
moeten doen. '
Van de raadslieden menen vijf ondervraagden dat het beleid van de re overwegend passief moet zijn.
De huidige opzet is niet goed. Het is een hybride vorm. Het OM zou
voor het onderzoek de initiatieven moeten aangeven. Nu moet de rc een
zelfstandige rol vervullen. Dit heeft zich uit efficiency-overwegingen zo
ontwikkeld. Er is mee te leven als het om fatsoenlijke rc's gaat. Maar uit
oogpunt van procesvoering is het onjuist. Het systeem wreekt zich als er
een slechte rc is. '
Drie advocaten zien de rc bij voorkeur in een actieve rol.
Rc's voelen zich tegenwoordig absoluut niet meer verantwoordelijk voor
de loop van het gvo, zolang het opsporingsonderzoek niet is afgesloten.
Dat geldt voor een hele generatie van rc's!'
De rc moet de voortgang bewaken, de toepassing van dwangmiddelen
plus het gebruik maken van de vruchten daarvan. Hij moet ervoor zorgen dat niet gehandeld wordt in strijd met wetten en verdragen. '

De overige drie ondervraagden benadrukken de dubbelfunctie van de rc die
met zich brengt dat deze enerzijds actief moet zijn, anderzijds weer niet.
Ten derde werd aan de rc's en de raadslieden (niet aan de officieren) een
vraag gesteld over de rechterlijke (on)partijdigheid.

Hiermee wordt bedoeld een gvo dat is gericht op onderzoek naar de feiten waartoe getuigen worden verhoord, huiszoeking wordt verricht e.d., ter onderscheiding van een gvo
dat is gericht op een onderzoek naar de persoon van de dader.
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Vraag: Vindt u dat de eisen die aan het optreden van de rc gesteld worden tijdens een gvo op gespannen voet staan met de rechterlijke onpartijdigheid?
Volgens drie rc's staat het optreden van de re inderdaad op gespannen voet
met de rechterlijke onpartijdigheid. Eén van de drie vindt dit zeer bezwaarlijk:

`Alles wat je doet, staat met de onpartijdigheid op gespannen voet. Er
klopt allemaal niks van. Vaak heb je als rc je handen niet meer vrij, ben
je te veel bij het onderzoek betrokken geweest. Veel liever zou ik als rc
puur over de gronden voor bewaring oordelen. '
Een andere re daarentegen ziet geen bezwaar:
`Per definitie is die spanning er. Maar laat dit nou maar zo, accepteer
die twee petten. De rc vervangen door een controlerechter is niet nodig,
want daar heb je een zittingsrechter voor. Haal je het onderzoeksaspect
weg, dan hou je ook weer iemand over die je niet nodig hebt, want
daarvoor heb je al het OM. '
Acht rc's vinden dat de bedoelde eisen niet op gespannen voet hoeven te
staan met de rechterlijke onpartijdigheid. Wel wijzen drie van de acht erop
dat de rc zelf de onpartijdigheid moet bewaken:
`Als rc moet je goed voor ogen houden welke rol je hebt, anders kan de
onpartijdigheid inderdaad op het spel komen te staan. '

`Wel moet je in de gaten houden datje onpartijdig blijft. '
`Het hangt ervan af hoe je omgaat met je mogelijkheden als rc. Een zekere spanning is er natuurlijk altijd. Maar dat is niet erg. '
In dit verband is het wellicht interessant om reeds vooruit te lopen op de
opmerking van een rc die er (in paragraaf 7.2) voor waarschuwt dat contacten tussen rc en politie/OM niet te nauw moeten worden, met het oog op
gevaar voor `afglijden' van de rc.
Volgens vijf van de raadslieden staat het optreden van de rc in de praktijk
op gespannen voet met de rechterlijke onpartijdigheid.

`Vooral een actieve (onderzoeks)instelling is niet in lijn met de onpartijdigheid'.
'In theorie geeft de rc leiding aan het onderzoek, anderzijds is hij passief. Gevolg is dat de rc meestal doet wat het OM wil. Dat zet de onpartijdigheid onder druk. '
De overige zes menen dat spanning wel dreigt, maar dat niettemin het huidige systeem goed functioneert.
`Ook ter zitting is de rechter niet lijdelijk. Hij neemt toch het voortouw.
En zo ligt het in het gvo eveneens. Een trend is momenteel, dat men langer dan twee jaar rc is. Dat brengt wel de onpartijdigheid in gevaar. '
De vierde vraag i.v.m. taak en functie van de rc betrof de bemoeienis van
de ovj met het werk van de rc. Zowel aan rc's als aan ovj's (niet aan de
raadslieden) werd de volgende vraag gesteld.
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Vraag: Vindt u het prettig/nodig als de ovj zich tijdens het gvo met de
gang van zaken bemoeit?
De meeste re's vinden goed overleg van belang, maar zien graag dat hun
beslissingen gerespecteerd worden.

'De ovj moet zich niet te veel met beslissingen van de rc bemoeien. '
De ovj mag aangeven wat hij wil, maar een goeie rc weet wat hem te
doen staat. '
'Uiteindelijk doe ik toch wat ik wil. '
'Het gevaar van gezeur achteraf dreigt meestal bij het afwijzen van een
vordering tot inbewaringstelling. '
De ovj's op hun beurt zijn wat minder terughoudend dan de re's wellicht
zouden wensen. Negen van de elf ovj's geven te kennen, zich wèl met de
gang van zaken te willen bemoeien en de meesten bedoelen hiermee meer
dan goed overleg alleen.

'Als ik er beter van word, bemoei ik me ermee. '
'Als leider van het opsporingsonderzoek moet je ook de `produkten" van
de rc in het kader van een gvo kritisch bezien en derhalve inhoudelijk
toetsen. '

'Het is intensiever dan op de hoogte gehouden worden.'
'Ik probeer de rc te beïnvloeden in gunstige zin. De _rc neemt het vaak
gemakkelijk over. Soms zelfs te gemakkelijk. '
Twee ovj's stellen expliciet dat zij zich niet met de bezigheden van de re
willen bemoeien.

'Ik wil niet proberen de rc op een ander standpunt te brengen d. m. v. het
uitoefenen van druk. '
Een laatste vraag i.v.m. de taak en functie van de re betrof de ambtshalve
toepassing van dwangmiddelen door de rc.
Vraag: Acht u de ambtshalve toepassing van dwangmiddelen door de rc
strijdig met de rechterlijke onpartijdigheid?

Vijf re's vinden dat dit inderdaad in strijd is met de rechterlijke onpartijdigheid.
'Ja, maar als rc heb je bij de huidige wettelijke situatie die dwangmiddelen nodig; anders is je taak niet naar behoren te vervullen. '
'Ja, ik vind dat de rc eigenlijk een soort zittingsrechter is. Als zodanig
hoort hij getuigen, geeft beschikkingen af, verleent een tap e. d. Zou hij
het ambtshalve doen, dan kom je in de problemen. '

'Ja, daarom ben ik een reuze voorstander van opheffen van het hele gvo.
Het boekje van Machielse is mij op het lijf geschreven.6 Als rc zat ik geweldig klem. tussen de uitoefening van mijn rechterlijke taak enerzijds en
het zijn van wormvormig aanhangsel bij politie-exercities e. d. anderzijds. '

6

Machielse, 1989.
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Vijf andere rc's vinden dat de ambtshalve toepassing van dwangmiddelen
niet in strijd is met de rechterlijke onpartijdigheid.
`Het is juist goed dat er een' onpartijdige partij (sic) is. Mocht de onpartijdigheid toch in gevaar komen, dan is er nog als waarborg dat de rc
niet tevens zittingsrechter mag zijn. '
`Tijdens het vooronderzoek is nog niet zozeer bekend wat er precies voor
of tegen een verdachte pleit. Partij kiezen in dat stadium zou niet eens
goed mogelijk zijn. '

'Als onderzoeksrechter kan 't nodig zijn dat je dwangmiddelen toepast,
zoals ook de ovj dat kan doen, op weg naar de waarheidsvinding. '
Eén rc merkt op dat de rc als onderzoeksrechter uberhaupt niet onpartijdig
kan zijn.
'Ambtshalve toepassing van dwangmiddelen kan best. Als je maar lang
genoeg rc bent,. word je vanzelf schizofreen. Soms kun je daar hoogst
ongelukkig mee zijn. '
Twee ovj's vinden de ambtshalve toepassing van dwangmiddelen strijdig
met de rechterlijke onpartijdigheid. Zij vinden dat de rc te veel in de opsporingsfase zit.
'Een aantal bevoegdheden van de rc zou naar de ovj kunnen. Nu is het
vaak een papieren vertoning: de rc wijst een vordering tot huiszoeking
bv. nooit af. Het zou beter zijn als de leiding van het parket de ovj
machtigt. Integriteit van de verschillende leden van de rechterlijke macht
is groot genoeg, mede door de Raio-opleiding. '
De rc is een vooruitgeschoven post voor toetsing van de beslissingen van
het OM. Ik zie liever een flat van de rc dan dat de rc ambtshalve zelf
beslist. '
Zeven officieren vinden het niet strijdig met de rechterlijke onpartijdigheid.
'Nee, maar als rc zou ik er voorzichtig mee zijn. De rc moet de ovj niet
al te zeer voor de voeten lopen. '

'In het huidige stelsel, waarin de rc de opsporing leidt, niet. De rc is iemánd die in het belang van het onderzoek dwangmiddelen toepast. De rc
is in dat opzicht nauwelijks onafhankelijker dan het OM. '
'Nee, het raakt de onpartijdigheid principieel niet. Er is al een verdachte,
soms bewaring, dan pas gaat de rc zich actief met de zaak bemoeien. '
Evenals één van. de rc's, vindt ook een ovj dat de rc geen onpartijdig rechterlijk ambtenaar is.
'Hij is een verlengstuk van de onderzoekende ambtenaar. '
Eén ovj meent dat hier sprake is van een filosofische vraag.
De rc is niet lijdelijk, en dat is maar goed ook. '
Van de raadslieden vinden vier ondervraagden de ambtshalve toepassing
van dwangmiddelen door de rc strijdig met de rechterlijke onpartijdigheid.
'Ja, de rc in het gvo zit er al heel vreemd. Een onderzoeksrechter is niet
hetzelfde als een onpartijdige rechter die ook een controlefunctie heeft.
Beter dan de huidige regeling zou zijn dat de rc er alleen nog is voor
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het horen van getuigen, en dat hij verder van de dwangmiddelen zijn
handen afhoudt. '
`Ja, is daarmee strijdig en dus ongewenst. De facto is er tegenwoordig
op de zitting vrijwel niets meer te doen; alles is naar voren in het proces
gedrukt. Als dan de rc ook nog functies van de ovj over gaat nemen,
lijdt de onafhankelijke oordeelsvorming van de rc daaronder. Een rc die
zichzelf moet toetsen, dat is fundamenteel in strijd met de rechtsorde.
Het gebeurt echter wel in Nederland. Ovj's bemoeien zich niet erg met
het gvo. Er zou scherper op gelet moeten worden dat zij méér gingen
doen. '
`In theorie is het strijdig. Ik zie liever dat de ovj vordert. '
Zes raadslieden vinden het niet of niet altijd strijdig met de onpartijdigheid
van de rechter.
`Nee. Als de rc het niet meer zou doen, zouden die middelen naar het OM
gaan. Ze kunnen beter bij de rechter blijven. Bij de onafhankelijkheid
van de rechter hoort ook een besliskant: ook het opleggen van sancties is
een taak van rechters. Het kan dus. '
`Het moet kunnen, mits er maar op korte termijn een beroepsmogelijkheid
voor de verdachte openstaat. '
`Nee, hij heeft een onderzoeksfunctie. Wel moet de incomptabiliteit om
straks op de zaak te gaan zitten, gehandhaafd blijven. '
`Soms is het wel goed, want de rc heeft ook een kritische taak ten opzichte van het OM. Zo toegepast is het een versterking van de rechterlijke
onafhankelijkheid. Dat is ook het geval als de rc dwangmiddelen nodig
vindt om verweren van de verdachte op waarheid te controleren. '

`Het raakt wel de onpartijdigheid, maar de wetgever heeft er dan ook in
voorzien dat de rc niet dezelfde zaak ter zitting behandelt. Als de rc zijn
functie zuiver uitoefent, hoeft het geen bezwaar te zijn.
Evenals bij de re's en de ovj's was ook bij de raadslieden één ondervraagde
van mening dat de re (in het huidige systeem) uberhaupt niet onpartijdig
kan zijn.
Samenvattend kunnen we stellen dat alle re's vinden dat het verzamelen van
ontlastend materiaal een deel van hun taak is. Die taak wordt veelal omschreven als objectieve waarheidsvinding. De re's vinden dat zij hierbij
eerder een passieve dan een actieve rol te vervullen hebben. De meeste
ovj's en raadslieden denken er hetzelfde over. Ook zij stellen de waarheidsvinding centraal. Behalve in verband met het verzamelen van ontlastend
materiaal werd ook meer in het algemeen gevraagd of men vindt dat de re
zich bij het gvo actief dan wel passief dient op te stellen. Opnieuw kwam
uit de gesprekken naar voren dat de re's niet volkomen passief willen zijn,
maar toch neigen tot lijdelijkheid, en dat de ovj's en de raadslieden dit een
juiste opstelling vinden. De houding van de re is in het algemeen afwachtend, de re is actief noch passief, maar `wordt geactiveerd'. Acht van de elf
re's en zes van de elf raadslieden zijn van mening dat het optreden van de
re niet op gespannen voet hoeft te staan met de rechterlijke onpartijdigheid.
De re's houden er niet zo van als de ovj zich met de door hem/haar te ne-
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men beslissingen bemoeit. Negen van de elf officieren daarentegen stellen
een dergelijke bemoeienis wel op prijs en proberen dan ook invloed uit te
oefenen op de beslissingen van de rc.
De meningen over de ambtshalve toepassing van dwangmiddelen (door
de re) zijn verdeeld, d.w.z. binnen elk der drie groepen. Vijf re's, zeven
ovj's en zes raadslieden vinden de ambtshalve toepassing niet in strijd met
de rechterlijke onpartijdigheid.

4.2 Relatie tot andere opvattingen betreffende het gvo
Drie van de elf re's zijn van mening dat de rol van de re overwegend actief
dient te zijn. Nagegaan werd, of dit uitgangspunt specifieke consequenties
heeft voor de opvattingen betreffende het gvo. Een dergelijke samenhang
werd niet gevonden, althans niet duidelijk. De drie re's namen qua opvatting geen in het oog lopende, duidelijk geprofileerde positie in ten opzichte
van de volgende. onderwerpen: ambtshalve toepassing van dwangmiddelen,
inbeslagneming en fouillering, huiszoeking, tap, onrechtmatig verkregen
onderzoeksresultaten, benoeming van een psychiater, positie van de raadsman, sluiting, heropening en terugverwijzing, opsporingsonderzoek tijdens
gvo en knelpunten met betrekking tot het gvo.' Opvallend is slechts dat zij
alle drie tegen afschaffing van het gvo zijn. Dit lijkt logisch, aangezien van
een meer actief ingestelde re verwacht kan worden dat hij/zij het zwaartepunt van het onderzoek v66r de zitting en niet op de zitting gelegd wil zien.
Om voor de ovj's na te gaan of er een relatie te constateren valt tussen
de opvatting omtrent taak en functie van de re en opvattingen over andere
aan het gvo gerelateerde onderwerpen is weinig zinvol, aangezien slechts
één ovj aan de re een overwegend actieve rol toedenkt. Overigens heeft
deze officier geen bezwaar tegen afschaffing van het gvo, hetgeen in strijd
is met de zojuist geopperde veronderstelling dat `activisten' ook wel voor
handhaving van het gvo zullen zijn.
Van de raadslieden vinden, evenals bij de re's, drie ondervraagden dat
de rol van de re overwegend actief zou moeten zijn. Ook hier is geen duidelijk verband tussen deze opvatting en die over de reeks van zojuist genoemde onderwerpen. Weliswaar zijn ook deze drie raadslieden tegen afschaffing van het gvo, maar in hun geval is dit minder veelzeggend dan bij
de re's, omdat - zoals we zagen - bijna alle ondervraagde raadslieden tegen
afschaffing van het gvo zijn.
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Al deze onderwerpen komen in de volgende hoofdstukken nog afzonderlijk ter sprake.

5 Instelling van het gvo

5.1 Dossieronderzoek: landelijk
Het CBS publiceert jaarlijks cijfers over het aantal afgedane gewone strafzaken waarin een gvo is ingesteld. In 1989 -het meest recente jaar waarover dit gegeven beschikbaar is - zijn blijkens de CBS-telling in Nederland
door het OM en de rechter 6.124 gewone strafzaken afgedaan waarin een
gvo heeft plaatsgevonden. Dat is 2,7% van het totaal aantal afgedane gewone strafzaken. In de acht jaren daarvoor was dit aantal zowel absoluut als
relatief iets hoger. In 1987 bedroeg het aantal zaken met een gvo bijvoorbeeld 6.651 ofwel 3,0% van alle afgedane zaken, en in 1982 was dit 8.013
ofwel 3,9% van het totaal aantal afgedane zaken (zie bijlage 4, tabel 3).
Bij een onderverdeling naar door het OM respectievelijk de rechter afgedane zaken, blijkt dat in 1987 in 0,7% van de door het OM afgedane gewone strafzaken een gvo was ingesteld, tegen 6,4% van de door de rechter
afgedane zaken. Het overgrote deel (85%) van de strafzaken met een gvo
werd door de rechter afgedaan (zie bijlage 4, tabellen 2, 4 en 5).
Daarnaast zijn in 1987 naar schatting 1.000 gvo's ingesteld tegen onbekende verdachten waarna geen strafzaak is gevolgd, zoals bij telefoontaps
en huiszoekingen wel gebeurt. Dit dossieronderzoek heeft alleen betrekking
op gvo's die op naam zijn gesteld.

5.1.1 Wijze van instelling van het gvo
In artikel 181 Sv is bepaald dat de ovj - indien hij ten aanzien van een
strafbaar feit een gvo nodig acht - vordert dat de rc onverwijld daartoe zal
overgaan. Het feit waarop het gvo betrekking dient te hebben, moet nauwkeurig worden omschreven. Een gvo kan dus in principe slechts op vordering van de ovj worden ingesteld. Bevindt de verdachte zich in voorlopige
hechtenis en is aan hem nog geen dagvaarding of kennisgeving van niet
verdere vervolging betekend, dan kan de re ambtshalve of op verzoek van
de verdachte een gvo instellen. In dat geval dient het gvo beperkt te blijven
tot het feit waarvoor vh is bevolen (art. 184, lid 2 Sv). De raadsman heeft
geen zelfstandige bevoegdheid tot het doen van een verzoek tot instelling
van een gvo.
Uit ons onderzoek blijkt dat het gvo in 97% van de gevallen is ingesteld
op vordering van de ovj en in 3% van de gevallen ambtshalve door de rc.
Bij deze ambtshalve ingestelde gvo's ging het voornamelijk om verdachten
die in vh waren. In twee van de onderzochte zaken (0,3%) was het gvo in-
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gesteld op verzoek van de verdachte, in beide gevallen uiteraard voorlopig
gedetineerden.
Opnaamstelling van de vordering voor het gvo was in 3 % van de onderzochte gevallen niet mogelijk, omdat de verdachte nog niet bekend was op
het moment dat de vordering werd uitgebracht. Zodra de verdachte bekend
was, werd een nadere vordering uitgebracht waarin de naam van de verdachte werd vermeld (art. 181, lid 3 Sv).

Daarnaast werd in 6.% van de gevallen een nadere vordering ingediend
omdat de ovj het gvo tot andere strafbare feiten wilde uitbreiden (artt. 182,
lid 1 en 184, lid 3 Sv), danwel om een meer nauwkeurige omschrijving van
het strafbare feit te geven (artt. 182, lid 1 en 184, lid 4 Sv).

5.1.2 Voorlopige hechtenis in gvo-zaken
Van de verdachten tegen wie een gvo was ingesteld, werd 82% tevens in
vh genomen. In 76% van de zaken waarin een gvo plaatsvond, werd tegelijk met de vordering voor een gvo een vordering voor vh uitgebracht. Bij
deze vergelijking zijn we dus uitgegaan van het totaal aantal zaken waarin
een gvo was ingesteld. In 8% van deze zaken werd de vordering tot inbewaringstelling afgewezen.'

5.1.3 Aard van het misdrijf
Blijkens cijfers van het CBS wordt bij bepaalde misdrijven vaker een gvo
ingesteld dan bij andere. Zo werd in de door de in 1987 door de rechter afgedane zaken wegens een seksueel misdrijf in 45% van de gevallen een gvo
ingesteld, in de zaken wegens misdrijven genoemd in de Opiumwet in 35%
en in zaken wegens diefstal met geweld in 34% van de gevallen. Bij verkeersmisdrijven en zaken wegens vernieling die door de rechter werden afgedaan, werd sporadisch een gvo ingesteld (zie bijlage 4, tabellen 4 en 5).
Bij de beschrijving hiervoor van de steekproef zagen we reeds dat blijkens de tellingen van het CBS het merendeel (81 %) van de gvo's in 1987
betrekking had op een misdrijf op grond van het Wetboek van Strafrecht,
waaronder 53 % op een vermogensmisdrijf (26 % op gekwalificeerde diefstal
en 10% op diefstal met geweld), 13% op een misdrijf tegen leven en persoon en 9% op een seksueel misdrijf, terwijl 17% van de gvo's een zaak
wegens een misdrijf op grond van de Opiumwet betrof. In de steekproef
waarover hier wordt gerapporteerd, is deze verdeling ongeveer hetzelfde,
zij het dat het percentage gekwalificeerde diefstallen wat lager is dan in de
populatie (zie bijlage 4, tabel 2).
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Aan het CBS is de vraag voorgelegd hoe vaak de voorlopige hechtenis samenvalt met een
gvo. De gegevens die het CBS ons verschafte, bleken niet volledig en zijn daarom niet in
dit rapport opgenomen.
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Het CBS gaat in geval van meer dan één misdrijf uit van het misdrijf dat
met de zwaarste straf is bedreigd. Dat hebben wij met het oog op de vergelijking ook gedaan. In 42% van de gvo's werd in de vordering resp. het
bevel voor het gvo evenwel een tweede strafbaar feit genoemd en in 17%
een derde. In het totaal werden in de vordering resp. het bevel in de door
ons onderzochte zaken 743 strafbare feiten genoemd en bij nadere vordering werden nog eens 56 strafbare feiten toegevoegd of gewijzigd. Het als
tweede genoemde strafbare feit betrof in 78% van de gevallen een misdrijf
van dezelfde categorie als het eerstgenoemde feit, van het als derde genoemde feit was 73% van dezelfde categorie als het eerstgenoemde feit.
Voor nadere gegevens zie bijlage 4, tabel 6.

5.2 Dossieronderzoek: regionaal
Hiervoor zagen we dat in 1987 in 3% van de afgedane gewone strafzaken
een. gvo was ingesteld. Per arrondissement lopen deze percentages enigszins
uiteen. Zo bedroeg het in 1987 in het arrondissement Amsterdam 6,1, in
Haarlem 5,5 tegen 0,6 in Maastricht en 0,7 in Arnhem (zie bijlage 4, tabel
7). Getracht zal worden in dit onderzoek enig inzicht te krijgen in de vraag
in hoeverre deze verschillen zijn te verklaren uit een verschil in beleid of
uit een verschil in aard van de misdrijven.

5.2.1 Wijze van instelling van het gvo
Het gvo is landelijk gezien in 97% van de gevallen ingesteld op vordering
van de ovj. In enkele van de onderzochte arrondissementen is dit percentage wat lager, terwijl daar wat vaker ambtshalve door de rc een gvo is ingesteld (Utrecht en Leeuwarden 9% tegen 3% landelijk). Daarentegen is er in
één arrondissement onder de onderzochte zaken geen enkele zaak waarin
het gvo ambtshalve door de rc is ingesteld (Almelo). Dit laatste verschil
kan zijn ontstaan doordat de verdeling in de steekproef iets anders is uitgevallen dan in de populatie. (Voor nadere gegevens zie bijlage 4, tabel 15a.)

5.2.2 Voorlopige hechtenis in gvo-zaken
Uit ons onderzoek blijkt dat naast het gvo in 82% van de zaken vh werd
toegepast. Ook in dit opzicht zijn er verschillen tussen de rechtbanken waar
te nemen. Zo is in Arnhem in `slechts' 45% sprake van vh en daarentegen
in Den Haag in 93 % en in Rotterdam in 92% van de gevallen.
De vordering voor het gvo wordt veelal tegelijkertijd uitgebracht met een
vordering voor de vh (landelijk in 76% van de gvo-zaken). Uitgaande van
de zaken waarin een gvo is ingesteld, ligt dit percentage in Amsterdam op
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89 en in Rotterdam op 85; in Arnhem is dit veel lager nl. 14% en in Leeuwarden en Almelo resp. 45 en 46% 9
Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat als er een gvo is ingesteld, in Rotterdam en Den Haag daarnaast vaker tevens vh is toegepast
dan in de andere onderzochte arrondissementen en dat de vordering voor de
vh dan ook veelal tegelijk is uitgebracht met de vordering voor het gvo. In
het arrondissement Amsterdam is het percentage `gelijktijdige vorderingen'
het hoogste (89%), maar omdat de vordering tot inbewaringstelling daar relatief vaak (14%) is afgewezen, is het percentage gvo-zaken waarin tevens
vh is toegepast, net onder het landelijke gemiddelde en is daarmee duidelijk
lager dan in de arrondissementen Rotterdam en Den Haag. In Arnhem is in
gvo-zaken naar verhouding weinig sprake van vh en derhalve ook van 'gelijktijdige' vorderingen. Voor nadere gegevens kan worden verwezen naar
bijlage 4, tabel 15a.

5.2.3 Aard van het misdrijf
In tabel 15a van bijlage 4 is per rechtbank eveneens een overzicht gegeven
van de aard van het misdrijf waarop de vordering voor het gvo betrekking
had (alleen het eerstgenoemde strafbare feit). Op enkele punten vallen verschillen te constateren, hoewel de verdeling van de misdrijven per arrondissement in deze gvo-zaken over het algemeen niet veel afwijkt van het landelijke beeld. Wat opvalt, is het relatief hoge percentage vermogensmisdrijven in Rotterdam (61% tegen 51% landelijk) en in Amsterdam (55%) en
het relatief lage percentage vermogensmisdrijven in Utrecht (28%).

Daartegenover staat in Rotterdam een relatief laag percentage misdrijven
op grond van de Opiumwet (9% tegen 15% landelijk), en in Utrecht een
relatief hoog percentage seksuele misdrijven (17% tegen 9% landelijk).
Verder blijkt in de arrondissementen Den Haag en Almelo een.relatief
hoog percentage zaken wegens misdrijf tegen leven en persoon voor te komen onder de gvo-zaken (26% resp. 24%) en springt het arrondissement
Breda eruit met een hoog percentage zaken wegens misdrijven genoemd in
de Opiumwet. Omgekeerd is in de arrondissementen Den Haag en Almelo
het percentage zaken wegens misdrijven Opiumwet relatief laag (8% resp.
7%), evenals in het arrondissement Rotterdam (9%).

Al naar gelang de aard van het strafbare feit waarvoor het gvo is ingesteld, kunnen de in het kader van het gvo verrichte onderzoekshandelingen
verschillen. In hoofdstuk 6 gaan we nader op dit onderwerp in.

9

Een mogelijke verklaring voor het grote aantal 'gelijktijdige' vorderingen is dat de
voorgedrukte formulieren voor het gelijktijdig vorderen van inbewaringstelling en een gvo
dit in de hand werken. In de vraaggesprekken is dit onderwerp helaas niet aan de orde
gesteld.
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5.3 Vraaggesprekken
5.3.1 De relatie voorlopige hechtenis - gvo
Vraag: Verschilt het gvo in zaken waarin wel en waarin geen vh wordt
toegepast? Zo ja, waarin?
Deze vraag werd gesteld aan re's en ovj's. Een principieel verschil is er
niet, menen de ondervraagde re's en ovj's, maar in geval van vh werkt
men meer onder tijdsdruk.
Omdat vh-zaken voorrang krijgen, dreigen volgens één rc de zogenaamde `avondzaken' en de fraudezaken in de kast te blijven liggen.`
Volgens een Amsterdamse ovj is het gvo in niet-hechteniszaken in dat
arrondissement ten dode opgeschreven:

'In die zaken wordt een rc aan het eind van zijn 2 jaarstermijn nog wel
eens opgepord, maar vaak loopt 't door tijdgebrek gewoon mis. Het is
een grootschaligheidsprobleem. '
Eén ovj noemt ook inhoudelijke verschillen. In vh-zaken zou het vooral
gaan om psychologisch onderzoek, nog eens horen van de verdachte en/of
alvast horen van getuigen. Bij zaken zonder vh zou een gvo veeleer gestart
worden vanwege de dwangmiddelen. Die zaken zijn vaak ingewikkelder
(bv. fraude). Er zijn volgens deze ondervraagde echter ook allerlei mengvormen. Een andere ovj merkt op dat de sluitingsprocedure in vh-zaken
simpeler is; een laatste ten slotte meent dat het feit dat er een gvo loopt, ertoe kan leiden dat eerder besloten wordt tot verlenging van de gevangenhouding.

5.3.2 Het uitlokken van een gvo door de verdachte
Een verdachte die zich in vh bevindt, kan de instelling van een gvo verzoeken (art. 184, lid 2 Sv). Wij stelden hierover de volgende vraag.
Vraag: Vindt u dat ook de verdachte die zich niet in vh bevindt, de
instelling van een gvo moet kunnen verzoeken? Waarom (niet)?
Acht rc's vinden dat de verdachte hier inderdaad om moet kunnen vragen.
'Ja, want er is geen goede reden om iemand die vastzit, anders te behandelen. '
Als voordeel wordt genoemd dat het tevoren horen van getuigen à decharge
de snelheid van de behandeling ter zitting ten goede zal komen. Eén van
deze acht ondervraagden vreest wel dat het tot misbruik kan gaan leiden,
nl. dat de verdachte gaat proberen om via deze weg uitstel van executie te
krijgen. Een andere rc is er wel voor, maar alleen voorzover de verdachte
gedagvaard is:

10 `Avondzaken' zijn zaken waar men overdag niet aan toe komt omdat dan de zaken waarin
voorlopige hechtenis wordt toegepast, voorrang krijgen.
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'Iedereen moet niet meteen naar de rc kunnen stappen, dat zou chaos
scheppen.'
Twee re's vinden het niet nodig dat de niet-gehechte verdachte om een gvo
kan vragen.

'Het is een zeer theoretisch probleem, want in een zaak waarin de wens
zich voordoet, is er altijd al een gvo. Eigenlijk niet nodig dus. '
'Het zal mij een zorg zijn! Dat doet hij toch niet, want wie niet gedetineerd is, loopt meestal pas op het moment van de dagvaarding naar een
advocaat. '
Drie officieren zijn er voor (of althans niet tegen) dat de verdachte om een
gvo kan vragen, maar zij maken wel enig voorbehoud:
'De rc moet wel de bevoegdheid hebben om zo'n verzoek af te wijzen'.
Als de raadsman het vraagt en als het om een echt onderzoeks-gvo gaat,
akkoord.'
'Het hangt ervan af waarvoor de verdachte het nodig heeft. '
Zeven ovj's vinden een dergelijk recht voor de niet in hechtenis zijnde verdachte overbodig.
'De verdachte komt in het opsporingsonderzoek voldoende aan zijn trekken.'
'Er zijn voldoende garanties dat zonodig uiteindelijk toch een gvo wordt
ingesteld. '
'De verdachte kan altijd op de zitting nog dingen naar voren brengen.'
Eén ovj geeft een genuanceerd antwoord. Zij meent dat het ervan afhangt
waarvoor de verdachte zo'n gvo nodig heeft:

'Wil hij bv. vóór de zitting bepaalde getuigen laten horen, dan moet hij 't
recht hebben. Tegenwoordig loopt zo'n onderzoek altijd via de raadsman, en meestal gaat de rc er wel op in. Het maakt dus voor de praktijk
niet zoveel uit. '
De raadslieden vinden zonder uitzondering dat de mogelijkheid er zou moeten zijn, hoewel enkelen veronderstellen dat de praktische behoefte gering
zal zijn.
'De neiging van de verdachte zal meestal zijn, zich stil te houden. Alleen
al door te informeren kan hij slapende honden wakker maken. '
Niettemin zijn er volgens de raadslieden principiële gronden om ook de
niet in vh zijnde verdachte toe te staan, de instelling van een gvo te vragen.
Bij de huidige regeling is er op dit punt onvoldoende equality of arms, is
de algemene strekking van de antwoorden. Bovendien zou een verbeterde
regeling kwaliteit en efficiency van het gvo ten goede komen:
'Het is kwalitatief beter doordat verhoren dan worden afgenomen door
rechters in plaats van de politie, en het is meestal efficiënter doordat je
niet hoeft te wachten op de zitting om daar een terugverwijzing te vragen.'

Instelling van het gvo
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5.3.3 Samenvatting
Legt men de meningen der drie beroepsgroepen over het uitlokken van een
gvo door de verdachte naast elkaar, dan valt op dat de rc's meer dan de
ovj's geneigd zijn, ook de verdachte die zich niet in vh bevindt, het recht
te gunnen de instelling van een gvo te vragen. De raadslieden zouden allen
dit recht aan hun cliënt willen geven.
Tussen een gvo in zaken waarin wel en waarin geen vh wordt toegepast,
is volgens de ondervraagden (rc's en ovj's) geen principieel verschil.

6 Verrichte onderzoekshandelingen

6.1 Dossieronderzoek: landelijk
6.1.1 Aard en aantal onderzoekshandelingen
In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de diverse onderzoekshandelingen die in het kader van het gvo zijn verricht. De onderzoekshandelingen
zijn gerangschikt naar de mate waarin ze voorkwamen. Bovenaan staat zo=
doende het verhoor van de verdachte (93%). Deze uitkomst zal niemand
verbazen. In de wet is immers bepaald (art. 200, lid 2 Sv) dat het gvo niet
mag worden gesloten voordat de verdachte is gehoord, althans opgeroepen.
Het komt vaak voor dat tegelijk met de inbewaringstelling een gvo
wordt gevorderd, zoals we reeds opmerkten (76% tegelijk). In het dossier
wordt dan dikwijls alleen een proces-verbaal van het verhoor in verband
met de inbewaringstelling aangetroffen. In die gevallen is dit verhoor in dit
onderzoek tevens geteld als verhoor van de verdachte in verband met de
vordering voor het gvo. Dit bleek veelal het enige verhoor van de verdachte door de rc te zijn. In 11 % van de onderzochte zaken met een gvo was de
verdachte meer dan eenmaal verhoord door de rc.
In de gevallen waarin de verdachte tijdens het gvo in het geheel niet
door de rc is gehoord, was de verdachte voortvluchtig of in het buitenland
of had v66r het instellen van het gvo een verhoor plaatsgevonden in verband met de inbewaringstelling. In enkele gevallen kon de reden voor het
niet-horen niet uit het dossier worden afgeleid. Wel bleek dat de verdachte
daartoe veelal wel in de gelegenheid was gesteld.
Op de tweede plaats komt het verzoek door de rc om medewerking van
de reclassering of een soortgelijke instelling (34% van de gvo-zaken). In
6% van de zaken was niet duidelijk of de medewerking van de reclassering
of een soortgelijke instelling door de rc of de ovj was ingeroepen. Zoals
we hiervoor reeds vermeldden, is in een onbekend aantal gevallen in het
strafdossier geen exemplaar van het voorlichtingsrapport meer aanwezig,
omdat dit is overgebracht naar het persoonsdossier. Uit analyse van de persoonsdossiers in twee arrondissementen bleek evenwel dat deze niet meer
informatie bevatten met betrekking tot de vraag of door de rc de medewerking van de reclassering e.d. is gevraagd, dan in de strafdossiers. Tussen
haakjes kan worden vermeld dat de reclassering of een soortgelijke instelling in 53% van de gvo-zaken medewerking verleende, hetzij op verzoek
van de rc, hetzij van de ovj, hetzij van de verdachte, hetzij van meer van
deze personen, overwegend door het uitbrengen van een voorlichtingsrapport. Verleende vroeghulp aan voorlopig gehechten is hier niet meegeteld.
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Tabel 3: Overzicht van de in het kader van het gvo verrichte onderzoekshandelingen, steekproef (10%) uit de in 1987 ingeschreven strafzaken waarin een gvo is ingesteld

aantal zaken
1. verhoor verdachte
2. verzoek door re om medewerking reclassering e.d.
3. getuigen gehoord
4. deskundigen benoemd**
5. huiszoeking ter inbeslagneming, totaal
waarvan spoedhuiszoeking
6. voorwerpen in beslag genomen
7. opleggen/opheffen beperkingen vh
8. inlichtingen bij deskundigen
9. telefoontap
10. persoonlijkheidsonderzoekbij minderjarige
11. confrontatie
12. bevel tot uitlevering
13. inlichtingen bij PTT
14. bevel tot observatie i.v.m. psychiatrisch onderzoek
15. onderzoek ter inbeslagneming
16. bevel tot uitlevering pakketten en brieven
17. machtiging tot opening pakketten en brieven
18. beslag op vorderingen
19. schouw
20. overige onderzoekshandelingen
totaal aantal gvo's
totaal aantal onderzoekshandelingen

437
159
133
94
75
35
66
63
39
36
25
20
10
6
5
4
4
3
2
1
26
475
1.208

aantal gvo's*
93
34
28
20
16
7
14
13
8
8
5
4
2
1
1
1
1
1
0,4
0,2
6
100

NB Per gvo meer dan Un onderzoekshandeling mogelijk.
* de percentages zijn berekend over het aantal zaken waarin dit gegeven bekend was
** bovendien in drie zaken een nieuwe deskundige benoemd

Het horen van getuigen neemt in deze rangorde de derde plaats in (in 28%
van de gvo-zaken). In het totaal werden 359 getuigen gehoord in deze 133
zaken waarin een getuigenverhoor plaatsvond (dat is gemiddeld 2,7 getuigen per gvo met een getuigenverhoor), terwijl vier van deze getuigen twee
keer werden gehoord. Het getuigenverhoor neemt dus binnen het gvo een
belangrijke plaats in.

Op de vierde plaats, komt de benoeming van een of meer deskundige(n)
en wel in 20% van de gvo-zaken. In vrijwel alle gevallen betrof het een psychiater. In twee procent van de gvo's werden twee deskundigen benoemd.
Bovendien werd in drie zaken een nieuwe deskundige benoemd. Benoeming
van controlerende deskundigen en tegendeskundigen vond in de onderzochte
zaken niet plaats. In de meeste gevallen (circa 80%) werd als deskundige
een vaste gerechtelijke deskundige benoemd. Ook op dit punt bleek in de
onderzochte persoonsdossiers niet meer informatie aanwezig dan in de
strafdossiers.
Huiszoeking ter inbeslagneming komt op de vijfde plaats (in 16% van de
onderzochte zaken). In bijna de helft van de gevallen (=7% van de gvo-zaken) betrof het een spoedhuiszoeking (art. 97, lid 1 of 2 Sv) die in een enkel geval werd gevolgd door een `gewone' huiszoeking.
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Tabel 4: Aantal onderzoekhandelingenper gvo, steekproef (10%) uit de in 1987 ingeschreven
strafzaken waarin een gvo is ingesteld
aantal zaken

%

geen
één
twee
drie
vier
vijf
zes of meer

4
106
153
111
69
20
12

1
22
32
23
15
4
3

totaal

475

100

Het afluisteren van telefoongesprekken ('telefoontap') heeft in 8% van de
onderzochte gvo's plaatsgevonden. Het gaat hier alleen om telefoontaps
waarvan de vordering voor het gvo uiteindelijk op naam is gesteld. Telefoontaps waarop geen strafzaak volgde, zijn als gevolg van de wijze van
steekproeftrekking niet in het onderzoek terechtgekomen.
Onderzoek aan lichaam of kleding vond binnen het kader van het gvo in
geen van de onderzochte zaken plaats.
De gegevens in tabel 3 spreken verder voor zich, behoudens die met betrekking tot de overige onderzoekshandelingen (6% van de gvo-zaken).
Hieronder zijn onder meer gerangschikt een rogatoire commissie, een reconstructie, het bijwonen van getuigenverhoor in het buitenland, een verzoek om inlichtingen aan de gemeente en een verzoek door de re aan een
broer van de verdachte om een paspoort in te leveren en het aannemen van
Engelse getuigenverklaringen.

Onderzoek aan lichaam of kleding bij verdachten of derden bleek als onderzoekshandeling binnen het gvo. in geen van de onderzochte zaken te zijn
voorgekomen.
Vervolgens is nagegaan hoeveel onderzoekshandelingen er per gvo plaatsvonden. Het resultaat is weergegeven in tabel 4. Uit de tabel blijkt dat in 4
(I%) van de onderzochte gevallen geen enkele onderzoekshandeling heeft
plaatsgevonden nadat een gvo was gevorderd. In één van deze zaken was
tegelijk met de vordering tot inbewaringstelling een vordering voor een gvo
gedaan. In de tweede zaak was het verlof tot huiszoeking door de rechtbank
geweigerd, waarna huiszoeking is gevolgd door de FIOD. De derde zaak
betrof een strafbaar feit dat tweemaal was ingeschreven bij het parket van
de ovj. Het gvo in deze zaak is gesloten vanwege deze dubbele boeking,
zonder dat een onderzoekshandeling was verricht. Over de vierde zaak valt
niets bijzonders op te merken, vh was daarin niet toegepast. In alle vier de
zaken heeft de re het gvo uiteindelijk weer gesloten.

In 22% (106) van de onderzochte zaken blijkt het aantal onderzoekshandelingen beperkt te zijn gebleven tot één. Het betrof hier alleen het verhoor,
van de verdachte in 93 zaken (20% van het totaal), alleen een deskundige-
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benoeming in 5 zaken en in de overige 8 zaken om een andere onderzoekshandeling.
In 32% (153) van de onderzochte gvo's werden in totaal twee onderzoekshandelingen verricht. In het overgrote deel van de gevallen ging het
om verhoor van de verdachte in combinatie met een andere handeling, zoals met getuigenverhoor (10%), met een verzoek van de rc om medewerking van de reclassering (9%), met benoeming van een deskundige (5%) of
met het opleggen of opheffen van beperkingen met betrekking tot de vh
door de rc (2%). Meer informatie is te vinden in bijlage 4, tabel 8. Daarin
is ook de categorie met in totaal drie onderzoekshandelingen (totaal 23%)
uitgesplitst naar aard van de betrokken handelingen.

6.1.2 Onderzoekshandelingen naar soort misdrijf
Hiervoor is een overzicht gegeven van de diverse onderzoekshandelingen
die in het kader van het gvo werden verricht. De frequentie waarmee een
onderzoekshandeling plaatsvond, blijkt sterk uiteen te lopen. Vervolgens
stelden we ons de vraag of per soort misdrijf bepaalde onderzoekshandelingen veel of weinig voorkomen. Wordt een gvo bij bijvoorbeeld vermogensmisdrijven veelal ingesteld om te kunnen overgaan tot huiszoeking en inbeslagneming en bij ernstige geweldsdelicten in de eerste plaats om. een psychiatrisch onderzoek te laten doen? Om hier inzicht in te krijgen hebben we
per soort misdrijf een overzicht gemaakt van de onderzoekshandelingen die
werden verricht. We zijn daartoe uitgegaan van alle zaken die in ons onderzoek zijn betrokken, dus ook die in de extra steekproef. De resultaten zijn
weergegeven in bijlage 4, tabel 9. Omdat met een steekproef is gewerkt,
zijn de verschillen getoetst op hun statistische significantie. Hierna worden
de belangrijkste uitkomsten schematisch weergegeven. We zijn in dit overzicht uitgegaan van het strafbare feit dat in de vordering voor het gvo als
eerste werd genoemd. Opgemerkt dient te worden dat de uitkomsten enigszins vertekend kunnen zijn omdat in 13% van de zaken in de vordering
danwel nadere vordering (tevens) een andersoortig misdrijf werd vermeld.
Vooral onderzoekshandelingen die weinig frequent voorkomen bij een bepaald soort misdrijf, zouden met het oog op een ander misdrijf kunnen zijn
verricht. De belangrijkste uitkomsten zijn:

- Bij vermogensmisdrijven in vergelijking met de overige misdrijven relatief veel
- persoonlijkheidsonderzoek bij minderjarige (8%).
- Bij misdrijven tegen leven en persoon relatief veel
- getuigenverhoor (44%);

- benoeming van een deskundige (39%);
- inlichtingen bij deskundige gevraagd (25%).
- Bij seksuele misdrijven relatief veel
- benoeming van een deskundige (51 %);
- getuigenverhoor (44%);
- inlichtingen bij deskundige gevraagd (23%).
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- Bij ruwheidsmisdrijven relatief veel

- benoeming van een deskundige (67%).
- Bij misdrijven tegen openbare orde en gezag relatief veel
- confrontatie (27%).
- Bij misdrijven op grond van de Opiumwet relatief veel
- huiszoeking (30%);

- inbeslagneming (30%);
- beperkingen m.b.t. vh door re (27%);

- telefoontap (24%);
- confrontatie (8%).
Opvallend is dat bij misdrijven Opiumwet het scala van verrichte onderzoekshandelingen het grootste is: alle mogelijke onderzoekshandelingen,
met uitzondering van het bevel tot observatie in verband met een psychiatrisch onderzoek en het persoonlijkheidsonderzoek bij minderjarigen, zijn
in één of meer van de onderzochte zaken wegens misdrijf op grond van de
Opiumwet verricht. Bij geen van de andere categorieën van misdrijven is
dat het geval. Nagegaan is of dit mogelijk te verklaren is uit de omstandigheid dat bij misdrijven Opiumwet het gvo relatief vaak tevens betrekking
heeft op een andersoortig misdrijf. Dit bleek niet het geval te zijn.
Het aantal misdrijven Vuurwapenwet (8) en belastingdelicten (5) in ons
onderzoek (in de totale steekproef) is erg klein om over dit onderwerp uitspraken te kunnen doen. Bij misdrijven op grond van de Vuurwapenwet is
in ons onderzoek na het verhoor van de verdachte de telefoontap de meest
voorkomende onderzoekshandeling, gevolgd door het inwinnen van inlichtingen bij de PTT, het opleggen van beperkingen met betrekking tot de vh
door de rc en huiszoeking. Bij belastingdelicten lijken huiszoeking en inbeslagneming relatief vaak te zijn voorgekomen, evenals bevel tot uitlevering.
De overige misdrijven zijn te gering in aantal om op deze plaats iets
over te vermelden.

6.1.3 Initiatief tot de onderzoekshandelingen
Het overgrote deel (97%) van de gvo's werd ingesteld op vordering van de
ovj, zoals we hiervoor hebben gezien. Betekent dit ook dat de ovj in vrijwel alle gevallen in de vordering voor het gvo of anderszins aangeeft welke
onderzoekshandelingen binnen het gvo verricht dienen te worden, of anders
gezegd neemt hij hiertoe het initiatief, hoe vaak vinden bepaalde onderzoekshandelingen plaats op verzoek van de verdachte of gaat het initiatief
hiertoe volledig uit van de rc? Met andere woorden, van welke `partij' gaat
het initiatief uit? We hebben getracht aan de hand van de gegevens in de
strafdossiers hier enig inzicht in te krijgen. Wanneer uit het dossier niet
blijkt van wie het initiatief is uitgegaan, hebben we aangenomen dat dit de
rc was. In het dossier zijn bv. mondelinge suggesties niet terug te vinden.

Het resultaat is - voor de meest voorkomende onderzoekshandelingen weergegeven in tabel 5. Bij vier van de zes onderzoekshandelingen waar-
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Tabel 5: De 'partij' die het initiatief nam tot de meest voorkomende onderzoekshandelingen;
steekproef (10%) uit de in 1987 ingeschreven strafzaken waarin een gvo is ingesteld
(in procenten)

horen getuigen
benoeming deskundige
huiszoeking (art. 111 Sv)
telefoontap
persoonlijkheidsonderzoek
bij minderjarige
confrontatie

verd. of overig onbekend
raadsm.
(5)
(3)
(4)

re

ovj

(1)

(2)

60
77
37
17

7
14
63
81

16
3
-

6
-

17
2

84
80

16
5

10

5

-

totaal
(6)
100 =
100 =
100 =
100 =

336
94
40
36

100 = 25
100 = 20

over gegevens zijn vermeld, blijkt het initiatief vooral te zijn uitgegaan van
de rc zelf. Het betrof het horen van getuigen (60% op initiatief rc), benoeming van een deskundige (77%), persoonlijkheidsonderzoek bij een minderjarige (84%) en confrontatie (80%). Huiszoeking en telefoontap vonden
evenwel in de meeste gevallen plaats op uitdrukkelijk verzoek van de ovj,
en wel in 63 resp. 81 % van de gvo's en (uiteraard?) in geen enkel geval op
verzoek van de verdachte of diens raadsman. Het horen van getuigen en de
confrontatie vonden relatief vaak plaats op verzoek van de verdachte of
diens raadsman (16 resp. 10%).

6.1.4 Het verhoor van de verdachte
In deze paragraaf komen enkele aspecten aan de orde van het verhoor van
de verdachte, zoals het moment waarop dit plaatsvond en wie daarbij aanwezig waren.
Het eerste verhoor van verdachten tegen wie een gvo was gevorderd,
blijkt in bijna 80% van de gevallen te hebben plaatsgevonden op dezelfde
dag als waarop de vordering voor het gvo is uitgebracht. Deze verhoren
betroffen vrijwel steeds tevens de inbewaringstelling. In het pv van deze
`dubbel'-verhoren is in het algemeen niet vermeld dat het verhoor tevens
verband hield met het feit dat ook een gvo was gevorderd. We hebben dit
wel als zodanig geteld. Daarnaast viel het verhoor van de verdachte in 7%
van de gevallen in de week volgend op de dag van de vordering voor het
gvo. Bij de resterende 13% van de verdachten vond het eerste verhoor dus
meer dan een week na de vordering voor het gvo plaats.

In 2% van de gevallen is de verdachte door de rc verhoord op de dag
van de sluiting of beëindiging van het gvo en in 3 % van de gevallen in de
week daarvoor.
Vervolgens hebben we nagegaan wie bij het verhoor van de verdachte
aanwezig waren. Hierbij zijn eventuele volgende verhoren ook in beschouwing genomen. We vonden dat bij 3% van de verhoren de ovj aanwezig
was, bij 86% de raadsman/vrouwe en bij 14% van de verhoren een tolk.

45

Verrichte onderzoekshandelingen

6.1.5 Getuigenverhoor
Het horen van getuigen neemt - zoals we zagen - in het gvo een belangrijke plaats in. In 28% van de gvo's werden één of meer getuigen gehoord,
gemiddeld 2,7 getuigen per zaak met een getuigenverhoor. Vier van de getuigen in de onderzoekgroep werden tweemaal gehoord. We zullen hier wat
nader ingaan op de gang van zaken bij het getuigenverhoor.
Van de in totaal 325 opgeroepen getuigen verschenen er 16 (5%) niet.
In geen van deze gevallen heeft de rc een bevel tot medebrenging gegeven.
Dat gebeurde wel voor drie andere getuigen. De redenen waarom de genoemde getuigen niet verschenen, waren blijkens de informatie in de strafdossiers de volgende:
3 getuigen
- lag in ziekenhuis:
4 getuigen
- adres onbekend/ondergedoken:
2 getuigen
-. angst, kan het psychisch niet aan:
2 getuigen
- verblijft in het buitenland:
2 getuigen
- verblijft in huis van bewaring:
3 getuigen
- onbekend, geen bericht ontvangen:
totaal:

16 getuigen

Daarnaast weigerden twee getuigen te antwoorden. Bij één van hen kwam
de weigering voort uit angst voor represailles. De ander bleek na een gijzeling van twintig minuten toch bereid een verklaring af te leggen. In de extra steekproef troffen wij nog twee getuigen aan - beide verschoningsgerechtigden - die hadden geweigerd te antwoorden met een beroep op hun
verschoningsrecht.
Beëdiging van getuigen vond plaats in 3% van de onderzochte gvo's.
Het ging om 21 getuigen, van wie er 14 anoniem werden gehoord. Op de
anonieme getuigen komen we hierna terug. De reden voor de beëdiging
was in de overige gevallen:
- dat er een gegrond vermoeden bestond dat de getuige niet op de zitting
zou kunnen verschijnen;
- dat de getuige in het huis van bewaring zat;
- dat de getuige niet op de zitting wilde verschijnen uit angst voor represailles;
- dat de getuige om een andere reden niet op de zitting wilde verschijnen;
- dat de getuige niet op de zitting kon verschijnen omdat hij in het buitenland woonde.
Evenals bij het verhoor van de verdachte is bij het verhoor van de getuigen
nagegaan wie daarbij aanwezig waren. Dat levert voor de 331 getuigenverhoren het volgende beeld op:
aantal
officier van justitie aanwezig
verdachte aanwezig
raadsman/vrouwe aanwezig
tolk aanwezig

9 = 3%
7 = 2%
192 = 58%
25 = 8%
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Per verhoor waren soms meer personen aanwezig. In 17% van de gevallen
waarin het getuigenverhoor plaatsvond op vordering van de ovj was deze
daarbij aanwezig (4 van de 24). Wanneer het getuigenverhoor plaatsvond
op verzoek van de verdachte of de raadsman/vrouwe, was de raadsman/
vrouwe in 87% van de gevallen aanwezig, en de verdachte in 2% van de
gevallen.

6.1.6 Anonieme getuigen
Uit ons onderzoek blijkt dat in ruim 2% (12) van de onderzochte gvo's één
of meer getuigen anoniem zijn gehoord door de rc. De totale steekproef telt
17 zaken waarin dit het geval was; daarbij ging het om 37 getuigen. De
beschrijving hierna heeft betrekking op dit iets grotere aantal uit de totale
steekproef.
Het aantal anonieme getuigen varieert van één tot vijf per zaak. In 11
van de 17 zaken werden de anonieme getuigen beédigd, in de overige zes
zaken niet.
In 7 van de 17 zaken waren één of meer andere personen aanwezig bij
het anonieme getuigenverhoor van in totaal 14 getuigen: in 10 van de gevallen de raadsman, in 4 gevallen (tevens) een tolk, in één geval alleen de
ovj en in één geval alleen de vader van de getuige. In geen van de zaken is
de rc ter terechtzitting gehoord.
In vijf van de 17 zaken is de raadsman in de gelegenheid gesteld schriftelijk vragen te stellen, in 4 gevallen niet. In de overige gevallen is niet
duidelijk of de raadsman daartoe in de gelegenheid werd gesteld. De door
de raadsman opgegeven vragen werden in één geval niet gesteld. De reden
hiervoor is niet in het dossier vermeld.
De reden voor het anoniem horen van de getuigen was - voorzover vermeld - meestal angst voor represailles. In een enkel geval lijkt het te gaan
om infiltranten.

Blijkens de in de vordering voor het gvo vermelde strafbare feiten betrof
het in deze zaken delicten van allerlei aard: in zes gevallen ging het om een
geweldsdelict (moord, mishandeling, diefstal met geweld e.d.), in zeven
gevallen om een misdrijf op grond van de Opiumwet, in twee gevallen om
een inbraak, in één geval om oplichting en in één geval om rijden onder invloed en doorrijden na ongeval.
In één van de onderzochte zaken heeft de rc geweigerd vooraf de garantie te geven dat de getuigenverklaring anoniem zou blijven, waarna het gvo
weer is gesloten zonder dat er een onderzoekshandeling had plaatsgevonden.
Het betrof hier een infiltrant, waarvan de rc niet op de hoogte was gesteld.

6.1.7 Telefoontap
In de Memorie van Toelichting op de begroting van het Ministerie van Justitie worden jaarlijks gegevens gepresenteerd over het aantal gevallen waarin in ons land toestemming is verleend voor het afluisteren of opnemen van
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telefoongesprekken ten behoeve van de strafvordering (art. 125g Sv). In
1976 ging het om 187 telefoontaps. Sindsdien is het aantal elk jaar toegenomen. In 1987 - het jaar waarop ons onderzoek betrekking heeft - bedroeg
het 1422, in 1989 1851. Het aantal telefoontaps is sinds 1976 veel sterker
toegenomen dan het aantal telefoonaansluitingen (zie bijlage 4, tabel 10).
Het betreft alle telefoontaps die in het kader van een gvo hebben plaatsgevonden, ook in de gvo's die niet tot een strafzaak leidden. Het dossieronderzoek waarover hier wordt gerapporteerd, heeft betrekking op strafzaken
waarin een gvo is ingesteld, dat wil zeggen dat de dader bekend was. Zoals
vermeld, vond in 36 (8%) van de gvo's een telefoontap plaats. Ervan uitgaande dat de steekproef ook in dit opzicht representatief is voor ons land,
komt dat neer op circa 500 in 1987 ingeschreven strafzaken waarin sprake
was van een telefoontap. Dit betekent dat circa een derde van alle gvo's
waarin in 1987 een telefoontap heeft plaatsgevonden, één (of meer) verdachte(n) is gevonden tegen wie een strafvervolging is ingesteld.
De telefoontaps die in 1987 zijn gedaan, blijken in de meeste gevallen
(35%) betrekking te hebben gehad op vermoeden van misdrijf op grond van
de Opiumwet, in 24% van de gevallen op vermogensdelicten als diefstal en
heling en in 17% van de gevallen op gewelds- en levensdelicten (zie bijlage
4, tabel 11). Bij de telefoontaps die in het dossieronderzoek zijn terechtgekomen, is de verdeling over deze delicten ongeveer gelijk.

In ons onderzoek is tevens nagegaan of achteraf mededeling werd gedaan
aan de betrokkenen dat telefoongesprekken waren afgeluisterd en de periode
waarin dat gebeurde. Uit de strafdossiers kan worden opgemaakt dat deze
mededeling in 17 (47%) gevallen is gedaan, in 6 (17%) gevallen niet en in
13 (36%) gevallen kon niet uit het strafdossier worden afgeleid of dit wel
of niet was medegedeeld.
De periode gedurende welke gesprekken werden afgeluisterd of opgenomen, was in de onderzochte zaken gemiddeld vijf weken: 30% van de taps
duurde korter dan twee weken, 45% twee t/m vier weken en 25% langer
dan vier weken. De langstdurende tap was 31 weken, de kortste één dag.

6.2 Dossieronderzoek: regionaal
6.2.1 Aard en aantal onderzoekshandelingen
Van de elf meest voorkomende onderzoekshandelingen zijn wij nagegaan
hoe vaak deze per arrondissement zijn verricht binnen het kader van het
gvo. De resultaten, die zijn weergegeven in tabel 15b van bijlage 4, zullen
wij hier in het kort bespreken.
Om te beginnen een punt van overeenkomst: in alle arrondissementen,
behalve in het arrondissement Arnhem, is het verhoor van de verdachte de
meest voorkomende onderzoekshandeling. Het arrondissement Arnhem
scoort wat dit betreft erg laag (in 52% van de onderzochte gvo-zaken is de
verdachte verhoord door de rc). Vergelijken we alleen de gvo's waarbij
tevens vh is toegepast, dan blijkt het arrondissement Arnhem niet afwijkend
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te scoren, zodat de verklaring moet worden gezocht in het feit dat in het
arrondissement Arnhem naar verhouding weinig verdachten tegen wie een
gvo was ingesteld, in vh zijn genomen.
Overigens blijkt voor de meeste onderzoekhandelingen te gelden dat deze
in sommige arrondissementen naar verhouding veel vaker plaatsvonden dan
in andere. Zo blijkt dat het percentage zaken waarin de rc binnen het kader
van het gvo de medewerking van de reclassering of een soortgelijke instelling vroeg, uiteen te lopen van 1 tot 54% per arrondissement, het horen
van getuigen van 10 tot 41 % en huiszoeking van 8 tot 53 %.

6.2.2 Onderzoekshandelingen naar soort misdrijf
Hiervoor hebben we geconstateerd dat bepaalde onderzoekshandelingen bij
het ene soort misdrijf meer voorkwamen dan bij andere. Voorts blijkt dat
tussen de arrondissementen verschillen bestaan in de aard van de misdrijven waarop de gvo's betrekking hadden. Dat er tussen de arrondissementen
nu ook verschillen blijken te bestaan wat betreft de mate waarin binnen het
gvo bepaalde onderzoekshandelingen worden verricht, zou dus een gevolg
kunnen zijn van het verschil in strafbare feiten. Om hier een wat helderder
beeld van te krijgen, is een meer gedetailleerde vergelijking nodig, bijvoorbeeld door per soort misdrijf een vergelijking tussen de arrondissementen te
maken. Het aantal zaken in de steekproef dat voor een dergelijke analyse
beschikbaar is, is evenwel te klein. Alleen voor de vermogensmisdrijven
(n=326) en de misdrijven Opiumwet (n= 102) blijkt een dergelijke vergelijking enigszins zinvol voor de acht arrondissementen. De resultaten zijn
voor de elf meest voorkomende onderzoekshandelingen weergegeven in bijlage 4, tabellen 7c en 7d. De meest pregnante uitkomsten worden hierna
schematisch beschreven. Wanneer in een arrondissement een bepaalde onderzoekshandeling gemiddeld vaker voorkwam dan gemiddeld in alle andere arrondissementen en dit verschil statistisch significant bleek, is dit aangeduid met `relatief vaak'. In het omgekeerde geval wordt gesproken van
`relatief weinig'. Bij deze beschrijving zijn de rechtbanken in dezelfde
volgorde vermeld als in de bijlage (zie overzicht op p. 49).
Zowel bij vermogensmisdrijven als bij misdrijven genoemd in de Opiumwet blijken duidelijke verschillen te bestaan tussen de arrondissementen in
de mate waarin binnen het gvo bepaalde onderzoekshandelingen worden
verricht. Dit laat zich eveneens illustreren aan de hand van de volgende percentages met betrekking tot de categorie vermogensmisdrijven: het percentage zaken waarin de rc medewerking van de reclassering e.d. heeft gevraagd, loopt uiteen van 0 tot 60% per arrondissement, het horen van getuigen van 6 tot 32%, benoemen van een deskundige of een persoonlijkheidsonderzoek bij minderjarigen van 3 tot 24%, huiszoeking van 6 tot 74% en
telefoontaps van 0 tot 23% (zie bijlage 4, tabel 15c). De categorie misdrijven Opiumwet geeft een vergelijkbaar beeld te zien (zie bijlage 4, tabel
15d). Hoewel het veelal om een klein aantal zaken per arrondissement gaat
en de gevonden percentages derhalve een benadering vormen van die in de
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Overzicht van verrichte onderzoekshandelingen, per arrondissement
arrondissement

vermogensmisdrijven

misdrijven Opiumwet

Leeuwarden
relatief vaak:
relatief weinig:

(n=28)
- geen onderzoekshandeling
- geen onderzoekshandeling

(n = 12)
- geen onderzoekshandeling
- geen onderzoekshandeling

Almelo
relatief vaak:
relatief weinig:

(n=34)
- beperkingen vh
- getuigenverhoor

(n=5)
- geen onderzoekshandeling
- geen onderzoekshandeling

(n=31)

(n = 10)

- huiszoeking

- geen onderzoekshandeling

- inbeslagneming
- telefoontap
- verhoor verdachte
- medewerking recl. door re

- idem
- idem

Breda
relatief vaak:
relatief weinig:

(n =28)
- geen onderzoekshandeling
- geen onderzoekshandeling

(n =18)
- telefoontap
- geen onderzoekshandeling

Utrecht
relatief vaak:
relatief weinig:

(n= 18)
- huiszoeking
- medewerking recl. door re (ni. geen!)

(n =10)

(n=88)

(n=31)

Arnhem
relatief vaak:

relatief weinig:

Amsterdam
relatief vaak:

- verhoor verdachte

relatief weinig:

- huiszoeking
- inbeslagneming
- beperkingen vh door re

Rotterdam
relatief vaak:

relatief weinig:
Den Haag
relatief vaak:
relatief weinig:

idem
idem

- idem

(n=65)
- verhoor verdachte
- medewerking recl. gevraagd door re
- getuigenverhoor
- huiszoeking
- inbeslagneming

(n= 10)
idem
idem
idem
geen onderzoekshandeling

(n=34)
- benoeming desk. of pers.
onderzoek bij minderjarige
- huiszoeking
inbeslagneming

(n=6)
- geen onderzoekshandeling

- idem

populatie, is het naar onze mening niet aannemelijk dat deze verschillen
kunnen worden herleid tot verschil in aard van de misdrijven. Enerzijds
omdat ze vaak bij beide misdrijven voorkomen, anderzijds omdat ze vaak
erg groot zijn. Hieruit blijkt veeleer dat er sprake is van een verschil in beleid tussen de arrondissementen.
In dit verband is het interessant te vermelden dat in het arrondissement
Maastricht, dat buiten de regionale vergelijking is gelaten vanwege het kleine aantal onderzochte zaken (9), bij zes van de negen zaken (67%) een deskundige was benoemd en daarnaast in één zaak een persoonlijkheidsonderzoek bij een minderjarige was gevraagd. Dit grote aantal onderzoeken door
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deskundigen blijkt slechts voor een deel te verklaren uit de aard van de
strafbare feiten; bij navraag bleek dat het hoogstwaarschijnlijk verband
houdt met het grote belang dat werd gehecht aan het oordeel van de daar
aanwezige districtspsychiater.

6.3 Vraaggesprekken
Hiervoor hebben we geconstateerd dat bepaalde onderzoekshandelingen
binnen het gvo veel vaker voorkomen dan andere en voorts dat er tussen de
arrondissementen duidelijke verschillen bestaan in de mate waarin binnen
het gvo bepaalde onderzoekshandelingen worden verricht, ook als rekening
wordt gehouden met de aard van het misdrijf. In de nu volgend paragrafen
wordt weergegeven welke opvattingen en ervaringen met betrekking tot de
diverse onderzoekshandelingen in de vraaggesprekken naar voren zijn gekomen.

6.3.1 Huiszoeking
Volgens de dossierstudie (paragraaf 6.1.1) vindt er gemiddeld bij 16% van
alle gvo's huiszoeking plaats. Uitschieter naar boven is Arnhem, waar de
helft der gvo's (mede) voor een huiszoeking bedoeld is, tegen bijvoorbeeld
8% van de gvo's in Den Haag.
Niet alle re's zijn gelukkig met hun verplichte aanwezigheid bij huiszoekingen, en zeker niet nu er wat dat betreft (mede als gevolg van de strengere eisen der jurisprudentie) steeds vaker een beroep op hen wordt gedaan.
Zonder dat hierover een gerichte vraag werd gesteld, moest dit een aantal
re's van het hart.

`Huiszoekingen zijn een gigantische tijdvreter. Soms kosten ze wel 20 uur
in de week extra. Ze kunnen leiden tot een ontwrichting van het privéleven van de rc. '
`Door de stringente eis van aanwezigheid van een rc is de hele instructie
ontregeld. '
De rc is er niet voor opgeleid om uren in een huis rond te hangen. Bovendien ontwrichten de huiszoekingen het normale werk van de rc. '
Anderzijds vinden sommige re's hun persoonlijke aanwezigheid bij een
huiszoeking zinvol, niet alleen met het oog op toezicht en leiding, maar ook
omdat zij zich als een min of meer neutrale persoon tussen bewoners en
politiemensen kunnen opstellen:

`Als er geen rc bij is, gaat de politie soms erg tekeer.
'De burger is erbij gebaat dat er een onpartijdige persoon aanwezig is
die hem eventueel een aai over de bol kan geven. '
`Denk eraan dat dit dwangmiddel voor de betrokkenen zeer ingrijpend is.
Daarom is het goed dat iemand als de rc een katalysator.functie vervult. '

Een van de vragen over huiszoeking betrof het initiatief hiertoe.
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Vraag: Het initiatief tot een huiszoeking dient slechts in uitzonderingsgevallen van de rc uit te gaan. Bent u het daarmee eens?
Het initiatief tot een huiszoeking dient volgens alle ondervraagde rc's en
ovj's van het OM uit te gaan. Uit de dossierstudie blijkt dat in ieder geval
in twee derde van de gevallen zo te zijn. Als argumenten geven de rc's op:
'De rc moet toetsen, meer niet.'
'Gezien de lijdelijke positie van de rechter. '
'Het is in zekere zin een opsporingsdaad. '

'In verband met de rechterlijke onpartijdigheid. '
En de ovj's:
'Het is beter als een rc geen opsporingsbelang heeft. '
'De ovj moet leider van het opsporingsonderzoek blijven. Niet de rc,
maar hij kan op de zitting ter verantwoording worden geroepen.'
Zowel rc's als ovj's vinden dat onder omstandigheden de rc het initiatief
moet kunnen nemen; hij/zij zou dan bij de ovj kunnen suggereren dat deze
een vordering doet.
Van de advocaten zijn acht ondervraagden van mening dat het initiatief tot
een huiszoeking van het OM uit moet gaan, maar dat de rc wel de bevoegdheid hiertoe moet behouden. Drie advocaten evenwel denken er anders over
en zouden het initiatief net zo lief of liever in handen van de rc willen
leggen:
'Op grond van de taakverdeling ligt het 't meest voor de hand dat de ovj
vordert. Maar zelf denk ik in een concept van een veel actievere rc. '
'Nee. Sterker nog: de rc zou leider van het onderzoek moeten zin. '

'Al zou het altijd van de rc uitgaan, prima zaak. '
In een andere vraag werd de mogelijkheid geopperd van een huiszoeking
buiten het gvo.

Vraag: In de wet zou de mogelijkheid moeten worden opgenomen dat de
rc op vordering van de ovj huiszoeking doet zonder dat er formeel een
gvo wordt ingesteld. Wat vindt u van die stelling?
Vier rc's vinden dat er formeel een gvo moet worden ingesteld:

'Meestal gaat het om een combinatie met de aanhouding. Daarom is een
gvo-kader toch wel goed.'
'Je hebt immers toch behoefte aan een papier waar het allemaal op staat;
waarom zou je streven naar hetzelfde papier met een andere naam?'
De overige zeven rc's hebben geen bezwaar tegen het voorgestelde. Voor
twee van hen maakt het niet zoveel uit of er een gvo is, als er maar wel
door een rechter getoetst wordt. Zij zouden geen bezwaar hebben tegen het
hier gestelde. De andere vijf zijn er zelfs uitdrukkelijk voorstander van dat
genoemde mogelijkheid in de wet wordt opgenomen:

'In spoedzaken wordt toch ook pas achteraf de vordering gvo gedaan. '
'Ik ben blij als er geen gvo loopt, want dan hoef ik niet mee voor een
huiszoeking. '
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Van de ovj's willen drie ondervraagden de huiszoeking binnen het gvo houden.
`Machtiging door de rc alleen is te weinig, want dan zou de rc er te weinig bij betrokken zijn. '

`Ter bescherming van het huisrecht liever niet alleen aan de politie overlaten; het gaat om een grote schending van de privacy. '
'Er moet een verdenkingskader zijn en dat moet concreet omschreven zijn;
zou dit niet een gvo-kader kunnen zijn?'
De overige acht ovj's vinden de instelling van een gvo (alleen) terwille van
een huiszoeking niet nodig:
'Vergeleken met vroeger heeft de ovj echt wel voldoende verantwoordelijkheidsbesef om nee tegen de politie te zeggen. '
'Zeker in fraudezaken heeft 't iets heel geks. In een vroeg stadium wordt
de rc ingeschakeld voor een dwangmiddel. Dan gaan de opsporingsambtenaren weer tijden aan de gang. Als de zaak uiteindelijk terugkomt bij
de rc, is de zaak al rond en van werkelijke controle is geen sprake. '
Van de raadslieden willen vijf ondervraagden de huiszoeking liever binnen
het gvo houden.
'Op zich zou er niet zoveel tegen zijn, ware het niet dat de rc de zaak
dan niet goed kent. Het gevaar is dan dat hij een soort handtekeningenmachine wordt. Ik ben vóór herstel van de situatie dat wanneer de ovj
beslist tot ingrijpende dwangmiddelen, dit tevens een keuze impliceert
om een deel van de macht uit handen te geven; dus zonder parallel opsporingsonderzoek. Zo was het gvo oorspronkelijk bedoeld. Ik ben dus
vóór het gvo, wanneer het OM ook inderdaad voor de genoemde keuze
gesteld wordt. '
'In de praktijk is de ovj afhankelijk van het opsporingsapparaat. Vaak
ligt de machtspositie bij de politie. Daadwerkelijke toetsing vanuit het
OM is daardoor al matig; dit werkt door naar de rc. '
De andere zes geven een genuanceerd antwoord. Eventueel kan het gvo gemist worden, maar dan moet aan speciale voorwaarden zijn voldaan.
'Als het sequeel zou zijn dat de rechten van de verdachte minder worden
beschermd, dan ben ik ertegen. Voor je 't weet vindt huiszoeking plaats
in het kader van het opsporingsonderzoek. Het is toch al slecht dat de rc
vaak als een jandoedel alleen maar om zijn bevoegdheden wordt geleend. '
'Huiszoeking zou naar het opsporingsapparaat kunnen, maar dan met
controle door de rechterlijke macht achteraf. In plaats van huiszoeken in
aanwezigheid van de rc zou men beter kunnen huiszoeken in aanwezigheid van de raadsman; men zou hem althans kunnen uitnodigen bij de
huiszoeking aanwezig te zijn.'
'Ik ben het er wel mee eens, met een hele zware mits, nl. dat de rechtsbescherming die nu in het gvo is geëncadreerd, wordt uitgebreid tot de opsporingsfase. Dat is een conditio sine qua non. '
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'De facto zijn die dwangmiddelen al overgeheveld naar de opsporingsfase.
De rc loopt achter de feiten aan. Belangrijk is dat de zaak door de rc
goed gecontroleerd/getoetst wordt. Verder hoeft de rc er niet bij te zijn.
Bevel ddr ... moet door een rechter, daar gaat 't om kan desnoods telefonisch. '

'Nu zijn er in de praktijk veel te veel 97-ers. Ik ben tegen toetsing achteraf. De rc moet de huiszoeking doen. Hoeft niet specifiek in een gvo-kader als er maar wel voldoende waarborgen zijn. '
Vraag aan re's en ovj's: Maakt de politie wel eens gebruik van bevoegdheden krachtens bijzondere wetten (bv. art. 12 Vuurwapenwet) om een
gvo te omzeilen?
De re's hebben niet die indruk. Enkele re's sluiten de mogelijkheid niet uit,
maar niemand durft met zekerheid iets te beweren. Eerder doet zich volgens één re een omgekeerde situatie voor:
'Ik hoor wel eens dat de ovj wil gaan huiszoeken mèt de rc, maar ik wijs
dan zelf op de bevoegdheden die men heeft krachtens de Vuurwapenwet.
Bij de Opiumwet ligt het anders, want op grond daarvan mag men maar
beperkt zoeken. '
De ovj's zijn op dit punt stelliger. Volgens vier van hen komt het inderdaad
voor dat de politie via bijzondere wetten een gvo tracht te omzeilen, een
vijfde vermoedt dat dit gebeurt.
`Ook het OM doet hieraan mee. Het scheelt een hoop rompslomp. '
De overige zes ovj's bevestigen dat er wordt opgetreden krachtens de Vuurwapenwet en de Opiumwet, maar zouden dit geen misbruik of oneigenlijk
gebruik willen noemen.
'Je maakt uiteraard gebruik van de mogelijkheid die je (zonder rc) hebt.
'Soms leggen we (terecht) het accent op drugs of vuurwapens, want dan
kunnen we daar zo naar binnen. '
Spoedhuiszoeking
In geval van ontdekking op heterdaad of van een misdrijf waarvoor vh is
toegelaten, mag de ovj (op grond van art. 97 Sv; zie ook art. 181 Sv) in afwachting van het optreden van de re - in het kader van een door die ovj
gevorderd gvo - zelfstandig huiszoeking doen. Deze vorm van huiszoeking
staat bekend als de spoedhuiszoeking.
Vraag aan re's: Komt het vaak voor dat u achteraf bij een (spoed)huiszoeking wordt ingeschakeld? Wat vindt u van die gang van zaken?
Spoedhuiszoekingen komen, behalve in fraudezaken, vaak voor. Blijkens de
resultaten van de dossierstudie (zie hiervoor) scoren vooral Amsterdam en
Almelo relatief hoog. Meestal wordt zo mogelijk toch wel tevoren de re gebeld. De meeste re's beschikken over semafoons en zijn ook 's nachts bereikbaar. Alleen de Arnhemse re's zijn niet altijd bereikbaar. Een van hen
wil dat ook niet zijn, omdat het zijn overtuiging is dat de re niet bij een
huiszoeking aanwezig hoort te zijn:
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`Ik heb me daarbij wel geprostitueerd gevoeld. Je moet mee, terwijl je
van niets weet. '
Vraag aan ovj's: Zijn er vaak spoedhuiszoekingen nodig? In wat voor zaken? Wanneer wordt daarbij de rc ingeschakeld? Wat vindt u van die
gang van zaken?
Volgens de leden van het OM komen spoedhuiszoekingen met name voor
in drugszaken en na inbraken (met het oog op de buit). Ze zijn de laatste
tijd sterk in aantal toegenomen. Met het achteraf inlichten van de re heeft
niemand problemen, en het komt zelden voor dat later de rechtbank het bij
een spoedhuiszoeking gevonden bewijs onrechtmatig verkregen acht.

6.3.2 Inbeslagneming
Vraag: Zou de inbeslagneming zonder gvo-kader kunnen?
Over de inbeslagneming zijn de meningen van de re's verdeeld. Volgens
vijf van hen kan dit dwangmiddel niet buiten het gvo-kader. Als redenen
hiervoor worden opgegeven dat de politie niet onpartijdig genoeg is om het
alleen te doen, en dat inbeslagneming dicht tegen huiszoeking aanzit en
daarmee vaak gepaard gaat. Eén re vindt dat wanneer inbeslagneming
wordt overwogen tijdens een huiszoeking, de toelaatbaarheid eerst ter beoordeling aan de re moet worden voorgelegd. De vijf overige re's vinden
dat inbeslagneming wèl buiten het gvo kan. Juist ook bij een huiszoeking
zou dit moeten kunnen, want:
`Stel, je treft bij een huiszoeking iets aan dat te maken heeft met een ander feit: de politie mag dan op eigen titel in beslag nemen (want er is
sprake van `heterdaad'). De aanwezigheid van de rc suggereert echter
dat deze ook daarover controle heeft, hetgeen niet het geval is. Tegenover de persoon wiens huis doorzocht wordt, is dit onduidelijk. '
Een ander argument voor het overlaten van inbeslagneming aan de politie
is de grotere kans dat er iets gevonden wordt:

`Voordat een verdachte bij de rc komt, is er altijd al een aantal dagen
verstreken, dan heeft hij e. e. a. al weggewerkt. En bovendien: in beslag
nemen doet de politie op straat ook, dus waarom dan niet op de plank in
de linnenkast?'
Van de ovj's menen twee ondervraagden dat een gvo-kader voor de inbeslagneming niet gemist kan worden. Voor zes ovj's is een gvo-kader niet
nodig, maar sommigen vinden bemoeienis van de re (of een andere rechter)
wel nodig. Eén officier maakt onderscheid tussen inbeslagneming op heterdaad en niet op heterdaad. In dat laatste geval acht hij instemming van de
re op haar plaats. Een andere ovj meent dat inbeslagneming wel zonder gvo
en zelfs zonder re kan, tenzij deze één geheel vormt met een huiszoeking.
Een laatste ovj ten slotte vindt dat als men andere dwangmiddelen buiten
het gvo brengt, men ook dit erbuiten moet brengen.

Verrichte onderzoekshandelingen

55

Van de raadslieden vindt één respondent dat de inbeslagneming niet buiten
het gvo kan, twee respondenten willen dit dwangmiddel `liever' in het gvo
houden. Eén advocaat weet het niet zo goed:
'Maar als de rc er eenmaal bij betrokken is, moet het wel in het gvo. '
Een andere advocaat maakt de volgende restrictie:
'Inbeslagneming kan wel buiten het gvo, tenzij er een huiszoeking aan
voorafgaat; men moet overigens goed vastleggen om welke inbeslagneming het gaat. '

Wat de overige zes raadslieden betreft, mag de inbeslagneming uit het gvo,
mits er achteraf door een rechter getoetst wordt.

6.3.3 Telefoontap
Zoals we hiervoor vermeldden (paragraaf 6.1.7), is het aantal telefoontaps
sedert 1976 elk jaar toegenomen.
Vraag: Wanneer dient het instellen van een telefoontap volgens u te gebeuren op vordering van de ovj en wanneer op initiatief van de rc?

Het initiatief tot een telefoontap dient volgens alle ondervraagden (op één
advocaat na) uit te gaan van de ovj.
De rc's hierover:
'De rc heeft niet zoveel informatie als de ovj. '
`Als fraude-rc ben je volstrekt niet actief in het opsporingsonderzoek. '
'Het is eigenlijk nog niet het stadium van de rc. '

De ovj's:
'Ik kom nooit tegen dat een rc over gegevens beschikt op basis waarvan
hij zou kunnen gaan tappen. '
'De ovj heeft informatie van de politie, en weet of het een tapwaardige
toestand is. '

De raadslieden:
'In gevallen dat er een gvo loopt tegen nn" zou alléén de rc bevoegdheden moeten hebben, en niet de ovj. Er zijn voorbeelden van ovj's die hun
boekje te buiten gaan (soms bv. is nn wel degelijk bekend). Het is een
machtsvacua m waar de rc niet aankomt. '
Een van de raadslieden meent dat (evenals bij de huiszoeking) vordering
door de ovj het meest voor de hand ligt, maar ook t.a.v. de tap denkt deze
advocaat in een concept van een veel actievere rc.
Vraag aan rc's en ovj's: Hoeveel telefoontaps (en verlengingen) zijn er
in uw arrondissement gemiddeld per maand?

11 Met nn wordt bedoeld een verdachte wiens identiteit vooralsnog onbekend is.
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Uit de dossierstudie (paragraaf 6.2.2) kwam naar voren dat er naar verhouding veel getapt wordt in de arrondissementen Arnhem en Breda. De rc's
noemen gemiddelde aantallen taps per maand van geen of bijna geen tot 20
à 25 per maand (exclusief verlengingen). In fraudezaken wordt naar verhouding weinig getapt. In Leeuwarden betreft het voornamelijk overvallen
(artt. 312, 317 Sr).
De ovj's noemen gemiddelde aantallen taps variërend van geen of bijna
geen tot ongeveer 10 per maand. Ook zij merken op dat er in fraudezaken
weinig getapt wordt; het gaat vooral om drugszaken.
Vraag: Voelt u voor overheveling van de telefoontap naar het opsporingsonderzoek? Is voor de toepassing van dit dwangmiddel dan nog een
machtiging van de rc nodig?
Twee van de elf rc's willen de tap in het gvo-kader houden. Eén rc twijfelt,
maar vindt dat er in elk geval een rechterlijke toetsing moet zijn. De overige acht rc's zijn van mening dat de telefoontap uit het gvo kan. Twee van
hen vinden zelfs machtiging van een rc of andere rechter niet nodig.
`Toepassing van tappen zal zich daardoor niet uitbreiden. De politie kijkt
wel uit want het zou dan op haar budget gaan drukken en dan wordt het
gauw te duur. Bovendien is de benodigde mankracht zo groot dat ze wel
drie keer zullen nadenken alvorens tot een tap over te gaan. '
Ook van de ovj's willen twee ondervraagden de tap in het gvo-kader houden. De overige negen vinden het beter om de tap over te hevelen naar het
opsporingsonderzoek. Op één na hebben deze negen ovj's wèl behoefte aan
een rechterlijke machtiging of toetsing.
Van de raadslieden willen vijf ondervraagden de tap in het gvo houden.
`Taps moeten niet uit het gvo-kader. Dan zou er nl. geen controle meer
mogelijk zijn op wat de politie doet. Het zou in strijd zijn met het stelsel
van checks and balances. Als de advocaat niet meer kan controleren of
er fouten worden gemaakt, dan kan hij eventuele fouten ook niet ter zitting aanvoeren. '

De overige zes hebben geen bezwaar tegen overheveling naar het opsporingsonderzoek (enkelen merken op dat deze in feite allang heeft plaatsgevonden), maar allen eisen zij een rechterlijke toetsing (sommigen vooraf,
anderen achteraf).
Enkele interessante uitspraken i.v.m. de tap willen we de lezer niet onthouden. Een rc:
`Het middel achterhaalt zichzelf een beetje. Vroeger konden echte gesprekken worden afgeluisterd. Maar je moet niet onderschatten hoe paranoide ze tegenwoordig allemaal zijn; de meerderheid voert gesprekken in
codetaal. Toch is tappen soms nuttig, want als je het niet doet, weet je
van bepaalde contacten i berhaupt niets. Nu hoor je mensen samen afspraken maken, en "dat er misschien wat aankomt " e.d.'

Een andere rc:
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'Dat je voor huiszoeking verlof nodig hebt van de rechtbank, maar voor
een tap niet, is niet consequent. En verder wat betreft de telefoontap:
voor veel ovj's en politiemensen is het lastig dat de rc pas een tap kan
geven bij een reeds gepleegd delict. Daardoor ontstaat de neiging om
zogenaamd n. a. v. een bepaald feit een tap te vragen, terwijl ,deze in
werkelijkheid gebruikt wordt als handvat voor toekomstige feitén. Vaak
is het daarbij niet zo geloofwaardig dat er nog iets over dat eerste feit
uit de tap zal komen. '
Een ovj:
'Het komt zelden voor dat men zaken dankzij een telefoontap rondbreit.
Het voordeel van een tap is veeleer dat je erachter komt met wie een
verdachte contact heeft en wanneer hij er niet is. Voor de inhoud van de
gesprekken is een tap minder nuttig. '

Een advocaat:
'Er is een grijs terrein van telefoontaps die tot niets leiden. Op enig moment moet de ovj verplicht zijn om de verdachte daarover te informeren.
Iedereen heeft het recht te weten dat zijn telefoon is afgetapt, ook al
heeft dit tot niets geleid.
Een tweede advocaat:

'Het aantal taps neemt hand over hand toe; er is een te geringe controle
door de rc. Let wel: er wordt bovendien nog getapt buiten het gvo om,
door de BVD of via de politie. '

6.3.4 Benoeming van een psychiater
In de huidige situatie is het formeel de rc die, met het oog op het uitbrengen van een rapport, een psychiater benoemt. Uit de dossierstudie (paragraaf 6.1.1) blijkt dat dat in circa 20% van de gvo's het geval was.
Vraag: Vindt u dat de benoeming van een psychiater (met het oog op het
uitbrengen van een rapport) aan de ovj zou kunnen worden overgelaten?
Van de rc's vinden zes ondervraagden (voornamelijk op praktische gronden) dat dit wel kan.
'Een dergelijke benoeming is niet zozeer een inbreuk op de rechten van
de verdachte, dus kan het wel. '

'Ja, moet kunnen. Nu is het voor de rc slechts een papieren daad. '
'Het is een omweg dat hij het eerst aan de rc moet vragen. De rc doet
niet meer dan een dossier aan de ovj sturen. '
'Het gebeurt nu al meestal op verzoek van de ovj. Bovendien geldt ook
voor de reclasseringsrapportage dat het verzoek daartoe aan de ovj
wordt overgelaten. '
Dit laatste bleek overigens niet uit de dossierstudie; in de meeste gevallen
ging het initiatief tot het benoemen van een deskundige uit van de rc (zie
paragraaf 6.1.3). Bovendien bleek dat de rc in 34% van de gevallen een
verzoek om medewerking aan de reclassering e.d. had gedaan (paragraaf
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6.1.1). Het kan echter zijn dat het veelal gaat om mondelinge suggesties
van de ovj, die in de strafdossiers niet zijn terug te vinden. Eén van de zes
maakt een voorbehoud:
'Het kan, mits er voldoende waarborgen zijn dat de ovj eerst de mening
van de verdachte peilt en daarover verslag doet. De verdachte zelf echter zal er meer vertrouwen in hebben als het de rechter is die de opdracht
geeft. '

De overige vijf vinden (enkelen na aarzeling) dat dit toch beter aan de rc
kan worden overgelaten.
'Nee, want ovj's worden er evenals de politie voor betaald om fanatiek te
zijn. Het gevaar is dan dat de ovj te gemakkelijk géén psychiater wil. '
'De rc kan beter bekijken of er niet tegelijk nog andere deskundigen moeten worden benoemd en of onderzoek in PBC geïndiceerd is. In verband
met de nieuwe tbs-regeling hebben de rc's afgesproken dat zij, als er een
vermoeden van tbs bestaat, alvast twee deskundigen benoemen. Dat
scheelt terugverwijzingen. '

'Het raakt meer de persoonlijke kant van de zaak, dus is het meer iets
voor de rechter. '
Acht van de elf ovj's vinden dat de benoeming van een psychiater aan de
ovj kan worden overgelaten. Evenals de rc's geven zij hiervoor overwegend praktische argumenten.
'Ja. Want tot nu toe is bij een vordering hiertoe de rc het altijd eens met
de ovj. '
'Ja. De rc heeft een lijst met namen. Die kan evengoed door de ovj gehanteerd worden. De verdachte kan eventueel een tegenonderzoek vorderen.
'Ja, want in de praktijk houdt de machtiging van de rc niets in. '
'Zou kunnen. Denk echter aan de kosten. Dan zou een en ander financieel
ook anders ingericht moeten worden. '

De drie overige ovj's vinden het toch maar beter als de rc het doet.
Bij de raadslieden zijn er vijf die, mits aan zekere vereisten is voldaan, de
benoeming van een psychiater aan de ovj zouden willen overlaten.
'De verdachte moet in de eerste plaats zelf uitmaken of hij het wil. Zo ja,
dan is het wel praktisch als de ovj het vervolgens kan doen. '
'Ja, met de nu voor het gvo bestaande rechtsbescherming. Momenteel
mag je tegenrapportage vragen. Die mogelijkheid moet onverkort worden
overgebracht.'
'Zou kunnen, mits de ovj verplicht gesteld wordt dit aan de raadsman
voor te leggen. Als de raadsman bezwaar maakt, zou het eerst aan de
rechter moeten worden voorgelegd. De mogelijkheid van contra-expertise
moet er zijn; zonder gvo is dat moeilijk. Al met al zou je er niet veel mee
opschieten. '

Eventueel zou een beroep op de rc mogelijk gemaakt kunnen worden
voor als de verdachte er niet voor voelt. Een reclasseringsrapport kan
ook door de ovj worden aangevraagd. '
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De overigen voelen er niet voor, en voeren voornamelijk argumenten aan
waaruit blijkt dat zij vrezen voor aantasting van de rechtsbescherming van
verdachten.

'Nee, want het is niet in het belang van de ovj om een psychiatrische analyse te krijgen. '
'Op zich is het een simpele handeling, maar het hangt ervan af wie er benoemd wordt. Ook is het vaak de vraag of er wel een psychiater bij moet.
In theorie is er het instituut van de tegendeskundige. Dit werkt echter
niet (is een kwestie van betaling). Ik zou het niet aan de ovj willen overlaten, want ovjs staan vaak erg in het verlengde en onder druk van de
politie. '
'Nee, want nu kan een tegendeskundige marginaal oordelen. In het kader
van het gvo is dat een kosteloos recht van de verdachte. Dat zou ik niet
kwijt willen. '

6.3.5 Fouillering
In de in de dossierstudie onderzochte zaken was in geen van de gevallen in
het kader van het gvo onderzoek aan lichaam of kleding bij de verdachte of
derden verricht. Over deze kwestie is de volgende vraag gesteld.
Vraag: Zou de fouillering zonder gvo-kader kunnen?
De fouillering kan volgens tien van de elf rc's, tien van de elf ovj's en tien
van de elf advocaten als gvo-dwangmiddel gemist worden. De ene ovj die
voor fouillering een gvo-kader wil handhaven, voert hiervoor aan dat soms
bij een huiszoeking ook het fouilleren van niet-verdachten gewenst is. De
politie is daartoe niet bevoegd. Vier advocaten merken op dat er duidelijk
onderscheiden moet worden tussen onderzoek aan kleding en onderzoek
aan/in het lichaam. Zodra de lichamelijke integriteit in het geding komt,
moet de rechter eraan te pas komen:
'Denk aan de DNA-toestanden. Als 't dat karakter krijgt, moet het wel
zoveel mogelijk in rechterlijke handen. De politie die een bloedproef
doet, is al een vergaand genoeg lek in het systeem. '

'Voor lichamelijk onderzoek zou ik wel een onderscheid maken tussen
wel/niet inwendig onderzoek. Indien inwendig: gvo-kader gewenst.'
'Bij onderzoek aan het lichaam moet er wel weer verlof van de rc zijn,
zeker nu ook lichaamsholten eronder vallen. '

'Als de medewerking van de verdachte nodig is (bv. voor een bloedonderzoek) dan moet dat niet zonder gvo zijn af te dwingen. '
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6.3.6 Onrechtmatig verkregen bewas
In verband met onrechtmatig verkregen bewijs werd de volgende vraag gesteld:

Vraag: Vindt u dat de rc de bevoegdheid/verplichting moet hebben om
onrechtmatig verkregen onderzoeksresultaten uit het strafdossier te verwijderen?
Tien van de elf rc's vinden dat de rc die bevoegdheid niet moet krijgen.
Hierover moet naar hun mening de zittingsrechter oordelen.
'In het algemeen is het zo dat pas wanneer een zaak `zittingsrijp' wordt,
de ovj te kennen geeft welke dingen nuttig zijn voor het bewijs. Ook dat
is een reden om nog te wachten met de verwijdering van onrechtmatig
verkregen bewijs. '
`Het zou betekenen dat de rc dat in zijn uppie doet, terwijl is voorgeschreven dat belangrijke rechtsvragen door een college worden opgelost. '
`Soms is het wel verleidelijk, maar ik heb er toch niet zoveel zin in, anders word ik ook bestookt door de balie. Soms is er overleg met het OM
in de trant van "laten we op dat stuk maar niet meer drijven". Het is
wel eens voorgekomen dat er getapt was zonder toestemming van de rc.
De rc heeft toen die banden laten wissen. '

Eén ondervraagde wil de re deze bevoegdheid wèl geven:
'Ja, als het zonneklaar onrechtmatig verkregen is, maar dan bv. met
machtiging van de raadkamer, dan hebben er toch vier rechters naar gekeken. Het is namelijk beter om dergelijk materiaal tijdig te verwijderen,
want wat niet verwijderd wordt, heeft men toch gelezen; er blijft allicht
iets van hangen. '
Van de ovj's vinden eveneens tien ondervraagden dat deze bevoegdheid bij
de rechtbank thuishoort.
`Nee, ik zou voelen voor het creëren van zo'n bevoegdheid, maar die zou
dan thuishoren bij de raadkamer. Bij het wissen van telefoongesprekken
zijn het vaak evidente gevallen; dan mag de rc wel wissen. Maar stel de
politie belt de verdachte, en deze zegt interessante dingen, dan mag de
rc niet zeggen: "Dit was uitgelokt, dit ga ik wissen ". '

Twee van deze tien wijzen op mogelijke complicaties als gevolg van beroep
of bezwaar van de zijde der raadslieden. Volgens één ovj hangt het ervan
af of het verwijderen betwist is.
`Vindt de ovj het ook onrechtmatig verkregen, dan is verwijdering door
de rc oké. Wat eventueel zou kunnen, is dat de rc kennis geeft aan de
ovj, met de mogelijkheid van beroep op de raadkamer voor de ovj. Dit
heeft als voordeel dat de onbevangenheid van de zittingsrechter wordt
bevorderd.'
Eén ovj voelt wel voor het hier gestelde, maar alleen als het OM de bevoegdheid heeft om in hoger beroep te gaan.
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Bij de raadslieden zijn slechts twee ondervraagden (beiden te Leeuwarden)
het met het merendeel der ondervraagde rc's en ovj's eens dat het hier een
taak van de rechtbank betreft.
'Bij een rc die alleen maar controleert, is het oké, maar nu hij een ambivalente positie heeft, beter van niet. Trouwens, die stukken verdwijnen in
de praktijk toch niet. Ook de zittingsrechters krijgen ze te zien. '
`Nee, dat is typisch een taak voor de rechter op een openbare zitting.
Dáár worden de verweren gevoerd. De zittingsrechter moet de inhoud
van de stukken beoordelen. Vroegtijdige verwijdering kan ook in het nadeel van de verdachte werken. '
De overige negen raadslieden huldigen een ander standpunt en zouden weliswaar onder bepaalde voorwaarden - aan de re deze bevoegdheid inderdaad willen geven. Drie van deze negen wijzen erop dat de beslissing niet
aan de rc alléén mag worden overgelaten.
`Als via een procedure in het vooronderzoek een dossier kan worden gekuist, is dat op zich goed. Maar het moet niet ongenormeerd; er moet
een procedure voor zijn en 't moet niet de rc alléén zijn die het doet. '
'Ja, dat lijkt mooi, althans een mooiere weg dan de huidige. 't Zou een
echte functie van de rc zijn, eventueel van een rechtbank (3 personen). '
Zes van de negen vinden dat er een beroepsmogelijkheid voor de ovj moet
zijn.
'Er moet wel in appel getoetst kunnen worden. Bijvoorbeeld door leden
van de raadkamer, die zich dan verder niet inhoudelijk met de zaak bemoeien. '
'De ovj moet ertegen in beroep kunnen gaan. Ook als de rc een verzoek
om verwijdering van de raadsman afwijst, moet er beroep mogelijk zijn. '

6.3.7 Samenvatting
Samenvattend kan met betrekking tot de huiszoeking worden gesteld dat
bijna alle ondervraagde rc's en ovj's het initiatief daartoe willen overlaten
aan het OM. Van de advocaten zien vier ondervraagden het initiatief net zo
lief of liever in handen van de rc gelegd. Zeven rc's en acht ovj's zouden
geen bezwaar hebben tegen losmaking van de huiszoeking uit het gvo. Geen
van de raadslieden zou hier zonder meer voor zijn. Zes van hen zien weliswaar mogelijkheden, maar zij stellen de rechtsbescherming van de verdachte voorop. Slechts bij weinig rc's en ovj's (vnl. ovj's; bij raadslieden werd
hiernaar niet geïnformeerd) bestaat de indruk dat de politie wel eens gebruik maakt van bevoegdheden krachtens bijzondere wetten om een gvo (en
daarmee de rc) te omzeilen. Mede onder druk van de jurisprudentie bestaat
sterk de neiging om bij een voorgenomen huiszoeking - ook in spoedzaken altijd eerst een rc te waarschuwen. De verplichte aanwezigheid bij steeds
meer huiszoekingen ervaren verschillende rc's als een zware belasting.
Omtrent de inbeslagneming zijn de meningen intern verdeeld, zowel bij
de rc's, de ovj's als bij de advocaten. Vooral rc's (nl. vijf) maar ook ovj's
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(nl. twee) en raadslieden (nl. drie) maken bezwaar tegen losmaking van dit
dwangmiddel uit het gvo-kader.
Over de telefoontap is het volgende op te merken. Het initiatief dient
volgens alle ondervraagden (behalve één advocaat) uit te gaan van het OM.
In fraudezaken wordt naar verhouding weinig getapt, in drugszaken veel.
Negen van de in totaal 33 ondervraagden (twee rc's, twee ovj's en vijf
raadslieden) willen de tap in het gvo houden. De overige 24 vinden het
beter om de tap over te hevelen naar het opsporingsonderzoek, of hebben
daartegen geen bezwaar.
Met name de leden van het OM (acht van de elf ondervraagden) zouden
de benoeming van een psychiater wel aan de ovj willen overlaten. Bij rc's
en raadslieden zijn hierover de meningen meer verdeeld. Zes van de elf
rc's en vijf van de elf raadslieden zouden ervoor voelen, althans geen bezwaar tegen hebben. De voorstanders voeren voornamelijk praktische argumenten aan.
Grote eenstemmigheid is er met betrekking tot de fouillering. Bijna alle
ondervraagden vinden dat dit dwangmiddel zonder gvo kan. Vier van de
raadslieden merken op dat bij onderzoek aan/in het lichaam rechterlijke bemoeienis wèl gewenst is.
In het algemeen zijn rc's (tien van de elf) en ovj's (ook tien van de elf)
ertegen dat aan de rc de bevoegdheid wordt gegeven om onrechtmatig verkregen bewijs uit het strafdossier te verwijderen; zij laten dit liever aan de
rechtbank over. De meeste raadslieden daarentegen zijn ervóór. Wel vinden
sommige raadslieden dat de rc het niet in zijn eentje zou mogen doen, en/
of dat er een beroepsmogelijkheid voor het OM zou moeten zijn.

7 Opsporingsonderzoek door de politie
tijdens het gvo

7.1 Dossieronderzoek
7.1.1 Landelijk
Een van de onderzoeksvragen is of de politie tijdens het gvo opsporingsonderzoek heeft verricht ten aanzien van de feiten waarop het gvo betrekking
heeft en of dit gebeurde met medeweten of in opdracht van de rc (vraag
10). Uit de door ons onderzochte dossiers blijkt dat de politie in iets minder dan de helft (42%) van de zaken tijdens het gvo opsporingsonderzoek
heeft verricht. Het ging daarbij om in totaal 408 opsporingshandelingen. In
tabel 6 is weergegeven om welke opsporingshandelingen het ging.
In die gevallen waarin de politie opsporingsonderzoek verrichtte tijdens
het gvo, ging het in de helft van de gevallen om twee verschillende soorten
opsporingshandelingen.
Vervolgens is getracht na te gaan of de rc op de hoogte was van het feit
dat de politie tijdens het gvo doorging met het opsporingsonderzoek. Met
betrekking tot 86% van deze 408 opsporingshandelingen kan daarover niets
uit de stafdossiers worden afgeleid. Aangenomen mag worden dat hierover
veelal wel contact was geweest. In 7% van de gevallen was duidelijk dat
het opsporingsonderzoek met medeweten van de rc had plaatsgevonden en
in 4% van de gevallen in opdracht van de rc. Voorts bleek het in zeker 3%
van de gevallen zonder medeweten van de rc te zijn gebeurd.
De raadsman was in 7 (5%) van de 134 gevallen aanwezig bij het verhoor van de verdachte en in één van de 103 gevallen bij het getuigenverhoor door de politie tijdens het gvo.

Tabel 6: Aantal zaken waarin de politie opsporingsonderzoek verrichtte tijdens het gvo en de
aard van de opsporingshandelingen, steekproef (10%) van in 1987 ingeschreven
strafzaken waarin een gvo is ingesteld (n =475)
aantal zaken
abs.
%
totaal
waarvan:
verdachte verhoord
getuige(n) gehoord
technisch onderzoek
overig opsporingsonderzoek
NB Per zaak meer dan één opsporingshandelingmogelijk

200
134
103
76
95

28
22
16
20
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7.1.2 Regionaal
Bij een uitsplitsing van de hiervoor vermelde gegevens over de activiteiten
van de politie naar regio, blijkt dat het percentage zaken waarin de politie
opsporingsactiviteiten verrichtte tijdens het gvo, uiteenloopt van 31 tot 61 %
per arrondissement. In de vier `randstadarrondissementen' blijkt de politie
naar verhouding het minst vaak opsporingsonderzoek te hebben verricht nadat het gvo was gestart. Dat geldt met name voor het arrondissement Amsterdam. Voor nadere gegevens zie bijlage 4, tabel 15b.

7.2 Vraaggesprekken
Uit de dossierstudie (paragraaf 7.1) is bekend, dat de politie tijdens 42%
van de onderzochte gvo's doorgaat met het verrichten van opsporingsactiviteiten. We vroegen de rc's en ovj's naar hun mening hierover.
Vraag aan rc's: Bent u ervan op de hoogte, wanneer tijdens een gvo
tevens het opsporingsonderzoek doorloopt? Vindt u deze gelijktijdigheid
een goede zaak? Indien er problemen zijn, welke zijn dat?
Het eerste gedeelte van deze vraag beantwoorden twee rc's met een volmondig ja. De overige negen geven te kennen, veelal of meestal op de
hoogte te zijn. Zij worden echter niet officieel geinformeerd en moeten zich
regelmatig zelf op de hoogte stellen.
Met het feit dat gvo en opsporingsonderzoek gelijktijdig naast elkaar
verricht worden, heeft geen enkele rc problemen. Enkelen wijzen erop dat
de politie vaak veel slagvaardiger te werk kan gaan en dat de rc nu eenmaal geen politieman is. Behalve goed is de gelijktijdigheid ook onvermijdelijk:
`Het zou pas anders kunnen als de rc een eigen politie-apparaat zou krijgen. Dat kan nou eenmaal niet, zou ook niet nuttig zijn. '
Vraag aan ovj's: Brengt u de rc ervan op de hoogte, wanneer tijdens een
gvo tevens het opsporingsonderzoek doorloopt? Vindt u deze gelijktijdigheid een goede zaak? Indien er problemen zijn, welke zijn dat?
Zeven van de elf ovj's zeggen, de rc van een doorlopend opsporingsonderzoek op de hoogte te brengen. De overige vier menen dat een expliciete
mededeling niet nodig is; de re weet wel dat het opsporingsonderzoek gewoonlijk nog doorloopt. Alle ovj's vinden het doorlopen van het opsporingsonderzoek een goede zaak.
`Ja, bijvoorbeeld als er beperkingen zijn opgelegd. Ook in geval van de
toepassing van dwangmiddelen is het een goede zaak '
`Maar men moet elkaar goed informeren. Alleen als 't soepel werkt, gaat
't goed. '

Eén ovj uit Almelo meent dat de gelijktijdigheid ter plaatse al helemaal
geen probleem is, omdat de rc in dat arrondissement vrij passief zou zijn.
Drie van de elf ovj's maken gewag van mogelijke problemen.
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`Vanuit de verdachte gezien kan het wel vervelend zin, maar de ovj wil
geen mogelijkheid tot opsporen/vervolgen voorbij laten gaan. '
`Misschien zou het beter gaan als er meer afspraken werden gemaakt.
Maar eerder nog is het van belang dat men er alert op is dat de resultaten van het onderzoek meteen in het dossier worden gevoegd. '
`Soms is er een botsing, maar meestal wordt e. e. a. goed geregeld. De
raadsman kan eventueel op eigen initiatief bij de verhoren van de politie
aanwezig zijn. De jurisprudentie hieromtrent is in beweging. '
Blijkens deze opmerkingen ziet men in de genoemde bezwaren toch geen
reden om gelijktijdigheid als ongewenst te bestempelen.
Aan de raadslieden is een vraag over dit onderwerp niet expliciet gesteld.
Drie van de ondervraagde raadslieden evenwel beschreven eigener beweging het voortgaan van opsporingsonderzoek tijdens het gvo als zeer ongewenst (zie ook hoofdstuk 11). Zij zouden er op zijn minst van op de hoogte
gebracht willen worden.

'Ik schrijf soms (zou 't standaard moeten doen) als het gvo begint, een
briefje aan de rc: Mocht er parallel opsporingsonderzoek zijn, dan wil ik
graag weten wanneer er verhoord wordt.'
Vraag aan rc's: Hebt u regelmatig contact met de politie? Waartoe strekken deze contacten meestal? Zijn ovj en/of raadsman hiervan altijd op de
hoogte?
Alle rc's hebben in verband met het opsporingsonderzoek van tijd tot tijd
contacten met de politie, bv. om te voorkomen dat men niet afweet van een
opsporingsonderzoek, of wanneer het de rc zelf is die opdracht geeft voor
het verrichten van verder opsporingsonderzoek. In dat laatste geval licht de
rc de ovj in. De intensiteit van de contacten verschilt volgens een der ondervraagden per afdeling van de politie. Zijn ervaring is bv. dat mensen van
de narcoticabrigade relatief veel contact met de rc zoeken. Enkele rc's wijzen er eigener beweging op dat het van belang is, zich enigszins afzijdig te
houden van het eigenlijke politiewerk.
'Men moet niet te lang rc zijn! Er treedt inflatie op, je gaat politie en OM
te goed kennen, waardoor het risico van afglijden te groot wordt. '
Vraag aan raadslieden: Hebt u regelmatig contact met de politie? Waartoe strekken deze contacten meestal? Zijn rc en/of ovj hiervan altijd op
de hoogte?
Negen van de elf raadslieden hebben wel eens contact met de politie; drie
van deze negen alleen in de piketfase. Het kan gaan over feiteninformatie,
om informatie over de voortgang of over de wijze van detentie. Soms
neemt de politie zelf het initiatief, bv. wanneer zij bang is voor onrechtmatig-bewijsverweren. Re en ovj zijn niet noodzakelijk op de hoogte, maar
dat er contact kan zijn, weet men wel. Daar wordt niet geheimzinnig over
gedaan.
Twee raadslieden zeggen geen contact met de politie te hebben. De politie stelt zich er ook niet zo voor open, volgens een Arnhemse advocaat.

66

Hoofdstuk 7

Samenvattend merken we op dat de meeste rc's wel weten of er na de opening van een gvo nog een opsporingsonderzoek loopt, maar dat zij zich
hiervan zelf op de hoogte dienen te houden. Geen van de rc's of ovj's vindt
het bezwaarlijk dat tijdens het gvo het opsporingsonderzoek nog doorloopt.
Drie van de raadslieden echter bestempelen (ongevraagd) het tijdens een
gvo voortgaan van opsporingsonderzoek als zeer ongewenst.
Rc's zowel als raadslieden hebben regelmatig contact met de politie;
sommige rc's echter houden dit met opzet een beetje af uit vrees voor het
kwijtraken van hun onpartijdige positie.

8 Opvattingen over de positie van verdachte, raadsman en ovj in het gvo

In de vraaggesprekken is gepeild hoe men denkt over de rol van de raadsman en de ovj tijdens het gvo. Hiertoe zijn onder meer vragen gesteld over
het bijwonen van het politieverhoor dat tijdens het gvo plaatsvindt en van
het getuigenverhoor door de rc, de betrokkenheid van de raadslieden en de
rechtspositie van verdachte en raadsman/vrouwe en de mate waarin overleg
plaatsvindt met de raadsman/vrouwe door de rc.
Uit het dossieronderzoek blijkt dat de raadsman/vrouwe zelden aanwezig
is bij politieverhoor dat tijdens het gvo plaatsvindt (in 5% van de gevallen).
Vraag: Vindt u dat politieverhoren die plaatsvinden nadat een gvo is ingesteld, door de raadsman moeten kunnen worden bijgewoond?
Vijf rc's vinden van wel, twee van niet en vier geven een genuanceerd antwoord. De vijf voorstanders geven de volgende argumenten:

`Het gaat hier om verhoren namens de rc. '
`Als er een gvo is, dan ook alles volgens de regels van het gvo. Als een
verhoor geen opsporingsverhoor is, dan moet de raadsman daar bij mogen zijn. '
Een van de voorstanders maakt een voorbehoud. Zij gaat akkoord,

`als dit het werk van de politie niet belemmert, bv. met het oog op de tijden dat men kan.'
De twee tegenstanders onder de rc's voeren als bezwaren het volgende aan:
`Het zou leiden tot een mer d boire aan praktische problemen. Wat men
mèt raadslieden bereiken wil, raakt men bij voorbaat al kwijt doordat het
hele gvo vermeden zal gaan worden. Daar komt nog bij dat de gemiddelde rechercheur wellicht niet tegen de raadslieden is opgewassen. '
`Voor de aard van de politieverhoren zie ik geen verschil tussen de situatie met of zonder gvo. Er is geen verschil in de positie van de verdachte. '
Zoals gezegd, geven vier rc's een genuanceerd antwoord. Volgens twee van
hen mag de raadsman alleen worden toegelaten als de rc zelf opdracht heeft
gegeven om een bepaalde verdachte of getuige nader te horen (art. 177 Sv).
Een andere rc meent dat aanwezigheid van de raadsman enerzijds voordelig
is voor de positie van de verdachte; anderzijds meent ook deze ondervraagde dat rechercheurs er mogelijk niet tegen opgewassen zijn als de raadsman
probeert het verhoor te sturen. Een laatste rc meent dat per zaak bekeken
moet worden of de aanwezigheid van een raadsman wenselijk is:

'Rechtbank, let op de wijze waarop verhoord is, maar sta toe dat er soms
verhoord wordt zonder raadsman!'
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Van de ovj's vindt één persoon dat politieverhoren die plaatsvinden nadat
een gvo is ingesteld, altijd door de raadsman moeten kunnen worden bijgewoond. Vier vinden van niet en de overige zes vinden dat het soms wel,
soms niet moet kunnen. De vier ovj's die geen prijs stellen op aanwezigheid van de raadsman in voornoemde situatie, hebben voornamelijk praktische bezwaren.

`Als het wel zou kunnen, zal de aanvraag van een gvo uitblijven en zal de
ovj pas later een gvo vorderen. Je zou veel voorzieningen moeten treffen,
anders krijgje een hoop complicaties en vertraging. '
'Voor de politie is het ondoenlijk om voortdurend met de agenda van de
raadslieden rekening te moeten houden. De praktijk leert dat de raadslieden met hun cliënten strategieën bespreken. Dit kan betekenen dat bepaalde informatie vroegtijdig naar buiten lekt. Daarom soms liever geen
raadsman. '
Een van de vier tegenstanders vindt dat bij politieverhoren nooit een advocaat aanwezig moet zijn:

'Waarom dan ineens wel als er een gvo is. Een gvo-zaak is niet per definitie een zwaardere zaak. '
De overige zes ovj's hebben een genuanceerd oordeel. Volgens vier van
hen zou de raadsman alleen aanwezig mogen zijn bij verhoren die door de
rc aan de politie zijn opgedragen, m.a.w. als het strikt in gvo-kader gebeurt. In Amsterdam werkt men al volgens die formule:
'Thans is regel dat als in opdracht van de rc de politie nader onderzoek
doet, de raadsman het recht heeft om erbij te zijn. Dit kost tijd, maar
strafrechtelijk lijden de zaken er niet onder. '
Een vijfde ovj vindt dat de raadsman wel moet worden toegelaten als het
gaat om het nog eens horen van getuigen op verzoek van de raadsman,
maar niet wanneer de politie gewoon doorgaat met haar onderzoek.
Een laatste ovj ten slotte vindt het genoeg om de raadsman slechts te
waarschuwen:

'Verhindering van de raadsman mag de zaak niet ophouden. En als hij er
al bij is, dan slechts als toehoorder. '
De raadslieden vinden zonder uitzondering dat zij bij deze politieverhoren
aanwezig moeten kunnen zijn. Slechts één advocaat is met minder tevreden,
en kan zich voorstellen dat bij totaal nieuwe getuigen de ovj in het kader
van het opsporingsonderzoek mensen eerst zonder raadsman erbij wil horen.
Vijf raadslieden menen dat de raadsman bij alle politieverhoren aanwezig
moet mogen zijn, dus niet pas nadat er een gvo is ingesteld.
'Bij een verschuiving van verhoren door rc naar politie moeten ook de
rechten van de verdachte doorschuiven. Maar de raadsman moet dan
navenant gehonoreerd worden!'
De raadsman moet ook al bij het politieverhoor aanwezig zijn. Hij begint vaak met een 2-0 achterstand. '
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Drie advocaten zeggen naar aanleiding van deze vraag dat er naar hun mening na opening van het gvo in het geheel geen politieverhoren meer mogen
plaatsvinden.

'Sinds een beslissing van de Hoge Raad kan het opsporingsonderzoek onder het gvo doorlopen. Ik vind dat een hele slechte ontwikkeling. '
'Als een gvo is geopend mogen er geen politieverhoren meer plaatsvinden.
En als de rc om redenen van doelmatigheid dat toch door de politie wil
laten doen, oké maar dan mèt de raadsman. '

'Bij een parallel aan het gvo doorlopend onderzoek kan de raadsman er
niet bij zijn. Het is een schandaal dat 't bestaat. Het ergste van deze
situatie is nog dat de raadsman en zelfs de rc van zo'n onderzoek vaak
niet eens op de hoogte zijn. '
Vraag: Stelt u er prijs op/vindt u het nodig dat de ovj de getuigenverhoren (door de rc) bijwoont?
De meeste rc's vinden het niet echt nodig (men wijst erop dat het zelden
voorkomt, hetgeen in overeenstemming is met de resultaten van de dossierstudie; zie paragraaf 6.1.5), maar vinden wel dat de ovj de bevoegdheid
moet houden.
'Per slot van rekening is de ovj ook procespartij. Wat de ene procespartij
mag, moet de andere ook mogen, overeenkomstig het beginsel van de
equality of arms. '
Aanwezigheid van de ovj zou met name gewenst kunnen zijn in grote, ingewikkelde en/of fraudezaken, of wanneer de ovj zelf om een bepaald getuigenverhoor gevraagd heeft.
De ovj's denken er ongeveer hetzelfde over. Het komt weinig voor dat
de ovj een getuigenverhoor bijwoont, maar soms is de behoefte er toch
wel, bv. bij corrupte politie-ambtenaren, bij onervaren rc's of in zedenzaken. En:
'In fraude-onderzoeken gaan we ook vaak. Dat is nodig met het oog op
het bewijs, en ook omdat ik er niet altijd op vertrouw dat de rc in dezelfde mate als ik het dossier beheerst. '
Een Arnhemse ovj wijst erop dat er van de bevoegdheid van de ovj om getuigenverhoren bij te wonen, tegenwoordig vaker gebruik gemaakt wordt
dan vroeger.

'Dit hangt samen met twee dingen. Ten eerste is er een nieuw type rc:
meer toetsend, minder onderzoekend. Dit is om het belang van de opsporing tot zijn recht te laten komen. Ten tweede heeft het te maken met het
slachtofferbeleid. Er is een nieuw type zaken waarin je als ovj meegaat
om het slachtoffer "mental support" te geven. '
De raadslieden hebben evenmin bezwaar tegen aanwezigheid van de ovj.
Drie van hen zouden diens aanwezigheid zelfs uitdrukkelijk op prijs stellen.
'Ik vind het eigenlijk wel zo leuk. Het verhoogt de kwaliteit, het accentueert de rechterlijke tegenspraak. '
'Ik zou 't hartstikke goed vinden. Maar ze zijn er te lui en te beroerd
voor. '
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Vraag: Wie zou(den) tijdens getuigenverhoor het eerst vragen dienen te
stellen, en wie daarna?
Volgens de re's zou de re moeten beginnen.
`Want deze moet de lijn aangeven'
`Voor het handhaven van de orde. '
De ovj's denken er hetzelfde over:

`Eerst de rc, want die heeft een leidende rol. '
`Zolang de rc leider van het onderzoek is, moet hij in die waarde worden
gelaten. '
Niet alle raadslieden vinden dat de re moet beginnen. Degene die om het
verhoor gevraagd heeft, zou moeten beginnen, vinden zeven van de elf ondervraagden. Van de overige vier mag de re beginnen.
Vervolgens kan volgens alle re's en ovj's en volgens de vier advocaten
die eerst de re aan het woord willen laten, het best de volgorde worden
aangehouden die wettelijk is voorgeschreven voor het ondervragen van getuigen ter terechtzitting (artt. 284 t/m 286 Sv). Dus (indien aanwezig) eerst
de ovj, dan de raadsman. Betreft het echter een getuige à décharge, dan
kan (aldus vijf re's, drie ovj's en een advocaat) beter eerst de raadsman het
woord krijgen, vervolgens eventueel de ovj.
Vraag: Als ovj óf raadsman niet bij een getuigenverhoor aanwezig kunnen zijn, moet dan ook de andere partij verstek laten gaan?
Nee, luidt het antwoord van tien re's, elf ovj's en negen raadslieden. Dan
moet hij maar voor een vervanger zorgen, of schriftelijke vragen stellen.
Volgens één re en twee raadslieden kan toch maar beter een nieuwe datum
worden geprikt. De re:
'Je vermijdt een hoop gezeur als je zorgt dat de raadsman er toch bij geweest is. '

Vraag aan re's en ovj's: Is de betrokkenheid van de raadsman bij het
gvo in het algemeen groot? Vanaf welk moment in strafproces?
Vier re's antwoorden hierop zonder meer ja. Volgens vijf re's is de mate
van betrokkenheid afhankelijk van het type advocaat, volgens één re van de
bedoeling van het gvo: de betrokkenheid is in het algemeen groter bij
getuigenissen à décharge. Eén re vindt dat het met de betrokkenheid bitter
tegenvalt:

'Vaak zijn ze zo ongeïnteresseerd dat ze zelf niet eens komen. Komen ze
wel, dan is slechts 10% van de gestelde vragen terzake. De raadslieden
zouden veel meer kunnen doen. '
Ook van de officieren menen vier ondervraagden dat de betrokkenheid van
de raadslieden redelijk groot of groot is. Vier andere ovj's menen dat deze
afhankelijk is van het type advocaat. Volgens drie ovj's hangt de mate van
betrokkenheid samen met het soort delict in combinatie met de economische positie van de cliënt.
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De laatste 4 d 5 jaar zijn de raadslieden tot grotere activiteit bereid dan
vroeger; bij fraude- en milieudelicten is de betrokkenheid groter dan
vroeger bij zwervers!'
`Het is afhankelijk van het soort delict. Bij lucratieve delicten (bv. harddrugszaken, white collar crime) is de betrokkenheid groot. '

'In het algemeen is de betaling een griezelig juist criterium voor de mate
van betrokkenheid. '
Vraag aan raadslieden: Is uw persoonlijke betrokkenheid bij het gvo
groot? Vanaf welk moment in strafproces? Is de betrokkenheid van
raadslieden bij het gvo in het algemeen groot?
Zes van de elf raadslieden noemden hun persoonlijke betrokkenheid groot.
'Ja, want ik vind het leuk werk. Het gvo biedt enorm veel mogelijkheden
die je op de zitting niet meer hebt. '

'Ja, want dan is in een vroeg stadium maximale invloed ten gunste van
de cliënt mogelijk. '
De betrokkenheid van de overige vijf varieert. Een van hen noemt zijn betrokkenheid bij getuigenverhoren wel groot; verder niet. Volgens de andere
vier is de mate van betrokkenheid afhankelijk van de zaak; voor een van
hen hangt het bovendien van de rc af..
Gevraagd naar de betrokkenheid in het algemeen van hun collega's, waren de ondervraagde raadslieden niet erg enthousiast. Zes van de ondervraagden vinden deze te gering.
'Ik vind dat de advocatuur het gvo te veel laat liggen; ze zijn er bang
voor. Bijgevolg is het ook geen routine voor ze. '
`Ten eerste is het tijdsbeslag voor de advocatuur te groot, want alle werkzaamheden zijn ongehonoreerd. Je snijdt in je eigen vlees als je in het
gvo actief wordt; je krijgt er geen cent voor en het is zeer tijdrovend.
Ten tweede zijn veel raadslieden onbedreven in het benutten van de gvomogelijkheden. '
`Veel advocaten wachten te lang met het voorlichten van de rechter. Ze
hebben ten onrechte het gevoel dat ze niet kunnen sturen. '
Drie ondervraagden willen zich over de betrokkenheid van hun collega's
niet uitlaten, een andere advocaat vindt dat de betrokkenheid van de collega's wisselt. Slechts één advocaat noemt de betrokkenheid van zijn confrères in het algemeen groot.
Vraag: Acht u de bestaande regeling van de rechtspositie van de verdachte en diens raadsman in het gvo toereikend? Zo nee, welke verbeteringen
stelt u voor?
De rc's zijn unaniem van mening dat deze toereikend geregeld is.
`Soms heb je zelfs het idee datje met een kanon op een mug schiet. '

'Er is sprake van evenwicht tussen de partijen. Slechts een klein percentage criminelen is in het voordeel: plegers van georganiseerde criminaliteit zijn vaak goed op de hoogte. '
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Ook de ovj's vinden unaniem dat de rechtspositie van verdachte en raadsman voldoende beschermd zijn.

'De verdachte komt ruim aan zijn trekken. Ook weer niet tè. Ik ben er
wel trots op. '
Twee ovj's maken hierbij enkele kanttekeningen:

`Een goed gebruik van het strafproces is afhankelijk van de rc. Deze is
goed in staat om rekken e. d. om andere dan strafvorderlijke redenen, af
te kappen. '
'Op zich is de regeling toereikend, maar vaak worden de mogelijkheden
niet benut (behalve bij fraudezaken). Het benoemen van getuigendeskundigen bv. komt nagenoeg niet voor. '2
De raadslieden zijn over de rechtspositie van de verdachte wat minder te
spreken. Drie van hen vinden de rechtspositie in het gvo niet toereikend.
'Het onmiddellijkheidsbeginsel wordt geweld aangedaan. De advocaat
mag bij een (getuige)verhoor zijn, maar de cliënt niet. '
'Ten eerste: het is onjuist - gegeven het gewicht van het getuigenverhoor
in het gvo - dat 't stelselmatig onmogelijk is om de cliënt bij zo'n verhoor te hebben. Bovendien weet de verdachte soms meer dan alle anderen, als 't om feitelijke aangelegenheden gaat. Ten tweede: door het parallel verlopende opsporingsonderzoek wordt het geheel ondermijnd. Ten
derde: de rc kan te vaak nee zeggen. Over het gvo staat te weinig in de
wet, want het is bedacht als voorbereiding voor het OM. Maar 't werkt
als middel om zaken "panklaar voor de zitting" te maken. Het is te veel
rommelen. '
'De verdachte niet in vh zou zelf een gvo moeten kunnen uitlokken. De
raadsman zou er van het begin af aan bij betrokken moeten zijn als de
rc bepaalde handelingen verricht, en daarbij aanwezig zijn. Wat betreft
het politie-onderzoek: de rc moet eerder kennis van de stukken kunnen
nemen. Verbetering van de rechtspositie is gewenst met betrekking tot
het onderzoek aan lichaam, indien de lichamelijke integriteit wordt aangetast. '
Van de overige acht raadslieden delen vijf ondervraagden mee dat het in
het algemeen zo slecht nog niet is (of woorden van gelijke strekking). Niettemin hebben zij alle acht kritiek op de huidige regeling, waarbij opvalt dat
geen twee advocaten dezelfde punten noemen (met uitzondering van het gegeven dat een verdachte niet in vh niet om een gvo kan vragen).
'Doordat de praktijk het gvo heeft uitgehold, is de rechtspositie inmiddels
ontoereikend. Voorbeelden zijn het doorgaand opsporingsonderzoek, de
enorme vlucht van nn-taps, de ontwikkeling van de tips (vooral van anonieme getuigen).13 De grote noemer is: de oncontroleerbaarheid van de
herkomst van informatie. '

12

Toch bleek uit de dossierstudie dat in 20% van de gvo's een deskundige is benoemd.
13 Onder nn-taps wordt verstaan het aftappen van telefoongesprekken in het kader van een
gvo waarin de identiteit van de verdachte nog niet vaststaat.
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'Op een aantal punten is er niet voldoende equality of arms. Bijvoorbeeld
wat betreft het forceren van bepaalde dwangmiddelen: daar heeft de
raadsman geen grip op. Verder zou de mogelijkheid van contra-expertise,
i. v. m. de daaraan verbonden kosten, als recht in het gvo moeten. De
volgorde van vragen stellen zou wettelijk moeten worden voorgeschreven.
Dat er in gvo-kader beperkingen worden opgelegd aan verdachten die
vastzitten, daar zie ik niets van zitten. '
'Wegens capaciteitsproblemen en organisatorische problemen bij het OM
wordt men soms gedwongen om van vh af te zien. Juist voor die gevallen
is er vaak behoefte aan de mogelijkheid om een gvo te vragen. '
'Niet tevreden ben ik over het beperkte gvo! Ik weet niet wanneer dat er
precies is ingeslopen, maar sinds enige tijd hanteren rc en ovj iets dat ze
"geen echt gvo" noemen, maar waarin ze zich van alles permitteren. "

'Ik heb problemen met de volgende formulering in de wet: verdachte en
raadsman mogen bij het horen van getuigen aanwezig zijn "tenzij het belang van het onderzoek dat verhindert". '
'Belangrijk is de vraag: wanneer is iets een processtuk? Dit staat niet
duidelijk in de wet. Verder moet de verdachte niet in vh ook om een gvo
kunnen vragen. Ten derde is er een probleem bij het toepassen van taps:
het schonen gebeurt door de rc. Dit is ter bescherming van de privacy,
maar soms leidt het ertoe dat gedeeltes d décharge in één keer zijn verdwenen. '

Dan was er een laatste vraag over het overleg tussen rc, ovj en raadsman
tijdens het gvo.
Vraag aan re's: Plegen raadsman en/of ovj regelmatig overleg met u tijdens het gvo? Zo ja, op wiens initiatief meestal? In wat voor situaties
meestal?
Alle re's plegen min of meer regelmatig overleg met officier en raadsman.
Twee van hen merken op dat zij zelfs meer met de raadsman overleggen
dan met de ovj. Het initiatief komt van beide kanten. Voorzover het van de
rc uitgaat, betreft het vaak getuigenverhoren. De rc vraagt of er nog bepaalde getuigen gehoord moeten worden; zo wordt volgens twee re's voorkomen dat de advocaat nog met veel getuigen op de zitting komt.
Vraag aan ovj's: Plegen rc en/of raadsman regelmatig overleg met u tijdens het gvo? Zo ja, op wiens initiatief meestal? In wat voor situaties
meestal?
Vijf van de elf ovj's zeggen regelmatig contact met raadslieden te hebben.
Bij één van hen is er slechts sprake van doorverwijzing:

'Bij een gvo loopt het contact tussen raadsman en ovj namelijk altijd via
de rc. '
Twee van de vijf ovj's nemen soms ook zelf het initiatief, de andere drie
laten dit over aan de raadsman.
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Vraag aan raadslieden: Plegen rc en/of ovj regelmatig overleg met u tijdens het gvo? Zo ja, op wiens initiatief meestal? In wat voor situaties
meestal?
De meeste raadslieden geven te kennen dat zij met de re's regelmatig contact hebben; het initiatief komt van beide kanten. Eén ondervraagde merkt
op dat bij een onervaren advocaat het initiatief eerder van de re uitgaat. De
ene re is coóperatiever dan de andere.
`Soms moet de rc wel, bv. bij een reconstructie, bij getuigen, bij horen
van de verdachte, soms over beperkingen. '
Slechts één advocaat (te Breda) heeft zelden contact met de rc. Met de
ovj's hebben de raadslieden veel minder contact; twee ondervraagden helemaal niet; één zelden of nooit. Voorzover er wel contact is, gaat het initiatief veelal van de raadsman uit. Het kan zijn om een sepotbeslissing te bevorderen, in verband met een fotoconfrontatie, over procedures e.d.
Samenvattend kan met betrekking tot de positie van de raadsman in het gvo
het volgende worden opgemerkt.
Alle raadslieden en ongeveer de helft der re's vinden dat politieverhoren
die plaatsvinden nadat een gvo is ingesteld, door de raadsman moeten kunnen worden bijgewoond. De ovj's zijn op dit punt duidelijk terughoudender.
Alle groepen vinden dat de ovj de bevoegdheid moet behouden om getuigenverhoren bij te wonen.
Re's en ovj's vinden dat de re als eerste het woord moet voeren bij een
getuigenverhoor; vervolgens de ovj resp. de raadsman of andersom, afhankelijk van het soort getuige (à charge of à décharge). Het merendeel der
advocaten vindt dat degene die om het verhoor gevraagd heeft, zou behoren
te beginnen.
Wanneer de raadsman bij het verhoor niet aanwezig kan zijn, moet het
volgens bijna alle ondervraagden niettemin doorgang vinden.
Over de mate van betrokkenheid van raadslieden in het algemeen komen
de meningen redelijk overeen. De raadslieden zelf zijn op dit punt nog het
minst tevreden. De mate van betrokkenheid zou onder meer afhankelijk
zijn van het type advocaat. Verder valt op dat geen van de re's of raadslieden de financiële positie van de verdachte als criterium noemt, terwijl drie
ovj's hiernaar direct of indirect verwijzen.
Re's en ovj's menen dat de rechtspositie van de verdachte en diens raadsman goed geregeld is. De raadslieden leveren wel veel kritiek op de huidige
regeling, maar vijf van hen vinden deze toch nog niet zo slecht.

Wat betreft het overleg tussen rc, ovj en raadsman ten slotte kan worden
opgemerkt dat re's veel meer dan ovj's overleg plegen met de raadslieden.
Voorzover ook officieren dit doen, laten zij het initiatief meestal over aan
de raadsman. Dit beeld wordt bevestigd door de ondervraagde raadslieden.

9 Sluiting of beëindiging en duur van het
gvo

9.1 Dossieronderzoek: landelijk
9.1.1 Sluiting of beëindiging
Sluiting van het gvo kan op verschillende manieren plaatsvinden. Indien de
rc oordeelt dat het gvo is voltooid of dat tot voortzetting daarvan geen
grond bestaat ofwel indien de ovj hem schriftelijk mededeelt dat van verdere vervolging wordt afgezien, sluit hij het onderzoek bij een beschikking
waarin de reden der sluiting is vermeld en doet hij deze toekomen aan de
ovj (art. 237, lid 1 Sv). De rc doet hiervan mededeling aan de verdachte
(art. 237, lid 2 Sv). In 76% van de onderzochte zaken blijkt de sluiting op
deze wijze te hebben plaatsgevonden.
Wanneer de verdachte zich in vh bevindt, kan de dagvaarding geschieden
als het gvo nog niet is afgesloten. Van de dagvaarding geeft de ovj in dat
geval schriftelijk kennis aan de rc. Door deze kennisgeving eindigt het gvo
(art. 258, lid 2 Sv). Van deze mogelijkheid is in 23% van alle onderzochte
gvo-zaken gebruik gemaakt. Neemt men alleen de gvo-zaken in beschouwing waarin vh is toegepast, dan blijkt 28% van deze zaken door dagvaarding te zijn beëindigd.
Daarnaast was in 0,4% van de strafdossiers alleen een kennisgeving van
niet verdere vervolging aanwezig en geen beschikking tot sluiting. Voorts
was één zaak ter verjaring opgelegd en was het gvo bewust niet gesloten.
Sluiting kan voorts - ter bespoediging van het onderzoek - plaatsvinden
op bevel van de rechtbank (art. 180 Sv). In een van de onderzochte zaken
is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

In dit overzicht zijn buiten beschouwing gelaten de gevallen (=2%)
waarin uit het dossier niet viel af te leiden op welke wijze het gvo was gesloten of beëindigd. In één daarvan leek sluiting duidelijk achterwege te zijn
gebleven.

9.1.2 De duur van het gvo
Vervolgens is nagegaan hoe lang het gvo gemiddeld heeft geduurd. Deze
berekening kwam uit op een gemiddelde van 3,5 maanden, dus tot aan het
moment van sluiting of beëindiging. Een gedetailleerd overzicht van de
duur van het gvo is opgenomen in tabel 7.
Voor de zaken waarin vh is toegepast, is de duur van het gvo apart
berekend. Deze blijkt gemiddeld 2,8 maanden te bedragen tegen 7 maanden
in zaken waarin geen vh is toegepast.
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Tabel 7: De duur van het gvo tot aan de (eerste) sluiting resp. beëindiging, steekproef (10%)
van in 1987 ingeschreven strafzaken waarin een gvo was ingesteld
aantal zaken
abs.
%
een maand of korter
meer dan 1 maand tot en met 2 maanden
meer dan 2 tot en met 3 maanden
meer dan 3 tot en met 4 maanden
meer dan 4 tot en met 6 maanden
meer dan 6 tot en met 9 maanden
meer dan 9 tot en met 12 maanden
langer dan een jaar

78
100
146
39
36
24
17
23

17
22
31
8
8
5
4
5

totaal

463

100

NB. In elf zaken is de datum van sluiting of beëindiging niet in het dossier te vinden, terwijl
in édn zaak sluiting bewust achterwege is gelaten.

Naarmate meer onderzoekshandelingen werden verricht, is de duur van het
gvo in het algemeen langer. De verschillen zijn evenwel gering, zoals blijkt
uit de gegevens in bijlage 4, tabel 12: zo duurden bijvoorbeeld gvo's waarin één onderzoekshandeling plaatsvond, gemiddeld 3,2 maanden, gvo's met
drie onderzoekshandelingen gemiddeld 3,6 maanden en gvo's met vijf of
meer onderzoekshandelingen gemiddeld 4,4 maanden.
Het CBS publiceert jaarlijks cijfers over de gemiddelde duur van de
door het OM en door de rechtbank afgedane zaken waarin een gvo plaatsvond. In 1987 en 1988 lag dit voor de door de rechtbank afgedane zaken
op 6,6 maanden, gerekend vanaf de inschrijving van de zaak bij het parket.
Dat is lager dan het gemiddelde voor alle door de rechtbank afgedane zaken, dat in beide jaren 9,0 maanden bedroeg.

De duur van de door het OM afgedane strafzaken waarin een gvo was
ingesteld, bedroeg in 1987, gemiddeld 9,3 maanden en in 1988 gemiddeld
10,0 maanden.

9.1.3 Heropening van het gvo
Na de sluiting van het gvo door de re kan de ovj heropening vragen (art.
237, lid 2 Sv). Dit recht komt ook toe aan de verdachte (art. 238, lid 1
Sv). Heropening bleek in 9 (=2%) van de 475 onderzochte zaken te zijn
gevraagd resp. te zijn gevorderd; in 7 van deze gevallen werd het verzoek
of de vordering toegewezen. Tegen afwijzing van de verzoeken of vorderingen was geen hoger beroep aangetekend.

De reden van het verzoek resp. de vordering tot heropening was dat alsnog een psychiatrisch onderzoek moest worden verricht (drie zaken), dat
getuigen (nader) dienden te worden gehoord (drie zaken), verdere vervolging mogelijk te maken vanwege de complexiteit van de zaak (één zaak),
het horen van de verdachte door de rc, het uitbrengen van een reclasse-
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ringsrapport op verzoek van de verdachte (één zaak) en het horen van de
vaste deskundige in verband met de psychologische rapportage (één zaak).
In alle gevallen waarin heropening was gevraagd, was sprake van kosteloze of vermoedelijk kosteloze rechtsbijstand. Het strafbare feit bestond uit
valsheid in geschrifte of oplichting (drie zaken), een ernstig geweldsmisdrijf (twee zaken), een delict met seksueel geweld (één zaak), een misdrijf
op grond van de Opiumwet (één zaak), diefstal (één zaak) en diefstal met
geweld (één zaak).

De duur van de periode tussen de datum van heropening en de nieuwe
sluiting varieert in de onderzochte zaken van vijf weken tot acht maanden.

9.1.4 Nader onderzoek
In het totaal achtte de rechtbank in 7% van de gvo's het onderzoek niet
toereikend. In 40% van de gevallen was het gvo door de rc gesloten (art.
237, lid 1 Sv) en in de overige 60% was het gvo beëindigd doordat de ovj
een dagvaarding had uitgebracht waarvan de rc in kennis was gesteld (art.
258, lid 2 Sv). In het laatste geval betrof het dus verdachten die zich in vh
bevonden.14 Voor de volledigheid worden de zaken waarin nader
onderzoek plaatsvond, hieronder nader beschreven.
Nadat de sluiting of beëindiging van het gvo onherroepelijk is geworden
maar het onderzoek op de terechtzitting nog niet is aangevangen, kan de
rechtbank, op vordering van de ovj of op verzoek van de verdachte, de rc
opdracht geven handelingen van nader onderzoek te verrichten (art. 241
Sv). Dit is in drie (0,8%) van de onderzochte zaken gebeurd, tweemaal op
vordering van de ovj en eenmaal op verzoek van de verdachte. Het nader
onderzoek betrof het horen van getuigen, in één geval anoniem.
Blijkt op de zitting dat nader onderzoek door de rc noodzakelijk is, dan
kan de rechtbank de re dit opdragen (art. 316, lid 1 Sv). Uit ons dossieronderzoek blijkt dat dat in 4,7% van de onderzochte zaken het geval is geweest. Het ging in de meeste gevallen om getuigenverhoor of een persoonlijkheidsonderzoek, en in enkele gevallen (tevens) om confrontatie, benadering van een deskundige of de instelling van een rogatoire commissie. Deze
dossierstudie betreft alleen strafzaken waarin een gvo was verricht. Artikel
316 Sv is ook van toepassing indien dat niet het geval is geweest. Hoe vaak
dat is voorgekomen, valt op basis van deze dossierstudie niet te zeggen.

Als na het onderzoek op de terechtzitting tijdens de beraadslaging blijkt
dat het onderzoek niet volledig is geweest, kan de rechtbank de rc eveneens
alsnog opdracht geven een nader onderzoek te doen (art. 347 Sv). Een terugverwijzing op grond van art. 347 Sv had in zes (1,3%) van de door ons
onderzochte zaken plaatsgevonden. Het betrof veelal psychiatrisch onderzoek en getuigenverhoor (zie ook bijlage 4, tabellen 12 en 15a).
14 In sommige gevallen ziet de ovj zich in verband met het verstrijken van de termijnen van
de vh genoodzaakt een dagvaarding uit te brengen, terwijl het gvo nog niet is voltooid
(zie hierover: Berghuis en Tigges, 1981, p. 120 e.v.).
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9.1.5 Rechtsmiddelen binnen het gvo
Een van de onderzoeksvragen is of in het kader van het gvo rechtsmiddelen
zijn gehanteerd, zoals het bezwaarschrift, beklag of hoger beroep. In ruim
één procent van de zaken blijkt hiervan sprake te zijn. In drie zaken (0,6%)
deed de verdachte beklag (over de inbeslagneming, art. 552a Sv).
Voorts is in twee zaken (0,4%) een bezwaarschrift ingediend (art. 208
Sv) en wel in verband met het weigeren van het horen van opgegeven getuigen. In een van deze zaken werd het bezwaarschrift weer ingetrokken. In
de andere werd het niet ontvankelijk verklaard, maar vond het getuigenverhoor later alsnog plaats ex art. 316, lid 1 Sv.

Ten slotte blijkt dat in twee zaken (0,4%) hoger beroep is ingesteld: in
één zaak door de verdachte en in één zaak door de ovj èn de verdachte. In
beide zaken had het hoger beroep betrekking op het bevel tot observatie
(zie ook bijlage 4, tabellen 13 en 15a).

9.2 Dossieronderzoek: regionaal
9.2.1 Sluiting of beëindiging van het gvo
De wijze waarop het gvo is afgesloten - door de rc bij beschikking danwel
door dagvaarding - blijkt per arrondissement nogal uiteen te lopen. Zo is
bv. in het arrondissement Utrecht 6% van de gvo's door dagvaarding gesloten, in Almelo 7% en in het arrondissement Rotterdam 34% (zie bijlage
4, tabel 15a). Deze verschillen blijken niet verklaard te kunnen worden uit
de mate waarin vh is toegepast: ook binnen de groep zaken waarin vh is
toegepast, zijn deze verschillen waar te nemen.

9.2.2 De duur van het gvo
De gemiddelde duur van het gvo varieert per arrondissement van twee
maanden in Den Haag tot zeven maanden in Arnhem (zie bijlage 4, tabel
15a). Ook deze verschillen blijken niet verklaard te kunnen worden uit de
mate waarin vh is toegepast. In zaken met vh varieert de gemiddelde duur
van het gvo tussen twee en vijf maanden per arrondissement. Ook hier is
de tijdsduur in Den Haag het kortst en in Arnhem het langst.
Ook de gemiddelde duur van strafzaken waarin een gvo plaatsvond - tot
aan de uitspraak van de rechter - varieert per arrondissement, zo blijkt uit
cijfers van het CBS. Bij de rechtbank Amsterdam was dit in 1987 bijvoorbeeld 5,7 maanden en bij de rechtbank Assen 12,0 maanden. Voor nadere
gegevens zie bijlage 4, tabel 16.
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9.2.3 Heropening van het gvo
Landelijk gezien is - zoals gezegd - in 2% van de gvo-zaken heropening
gevraagd resp. gevorderd. De verschillen tussen de arrondissementen in dit
opzicht zijn uiterst gering en mogelijk aan toeval toe te schrijven.

9.3 Vraaggesprekken
9.3.1 Sluiting of beëindiging van het gvo
De huidige regeling van beëindiging of sluiting van het gvo wordt zowel in
de vakliteratuur als door de Resac's en de Commissie Moons1ó als een
voor verbetering vatbare procedure gekenschetst. Reden te meer om op dit
onderwerp tijdens de vraaggesprekken uitvoerig in te gaan.
Vraag aan re's: Pleegt u (in)formeel overleg met ovj en/of raadsman, alvorens tot sluiting van een gvo over te gaan?
Met de ovj plegen alle rc's overleg over een voorgenomen sluiting, in
enkele arrondissementen gebeurt dit zelfs formeel door middel van een
brief(je). Soms, in routinezaken of wanneer het gvo uitsluitend dient voor
het mogelijk maken van een psychologisch/psychiatrisch onderzoek, is de
sluiting zo'n vanzelfsprekende zaak dat men overleg niet nodig vindt.
Met de raadsman wordt geen overleg gepleegd over een voorgenomen
sluiting. Als er al overleg is, dan is dat meestal omdat de raadsman daar
om gevraagd heeft. Wel is het volgens vijf re's de gewoonte dat de raadsman bericht krijgt van de voorgenomen sluiting, hetzij informeel, hetzij
formeel. In het arrondissement Amsterdam is het sinds enige tijd een vaste
gewoonte dat er nog contact is met de raadsman.

`Aan de raadsman wordt bij het laatste verhoor of in de laatste brief gevraagd: Wilt U nog iets? Zo ja, dan wordt dit opgenomen in het pv, danwel heeft de raadsman nog veertien dagen om te reageren. '
Vraag aan ovj's: Pleegt u (in)formeel overleg met rc en/of raadsman, alvorens tot beëindiging van een gvo over te gaan?
Bijna alle ovj's zeggen van wel. Ook hier wijzen enkelen erop dat het in
routinezaken soms niet nodig is. Men doelt hierbij wellicht mede op het
zgn. wegdagvaarden van preventief gedetineerden. 17

Is

Ambtsberichten, 1988.

16

Herziening van het gerechtelijk vooronderzoek, 1990.
De term 'wegdagvaarden' heeft betrekking op de procedure van art. 258 Sv: Wanneer de
verdachte zich in vh bevindt krachtens een bevel tot gevangenneming of gevangenhouding
waarvan de geldigheidsduur reeds tweemaal is verlengd, kan de dagvaarding geschieden
ook al is het gvo nog niet gesloten. Van de dagvaarding geeft de ovj in dat geval schriftelijk kennis aan de rc. Door deze kennisgeving eindigt het gvo.

17
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Vraag aan de raadslieden: Pleegt de rc (in)formeel vooroverleg met u
inzake de sluiting?
Door de raadslieden wordt bevestigd wat de rc's al zeiden: nergens vindt
formeel overleg plaats, maar in het arrondissement Amsterdam is het opnemen van contact met de raadsman een vaste gewoonte geworden. Volgens
drie advocaten vindt er zelfs geen informeel overleg plaats, volgens de overige zeven (heel) af en toe.
'De goeie rc's plegen overleg. Maar niet alle rc's zijn goed. '
Vraag: Bent u voorstander van vereenvoudiging van de sluitingsprocedure?
Alle rc's vinden dat de sluitingsprocedure vereenvoudigd kan worden, hoewel enkelen zich afvragen hoe dat zou moeten en hoewel één rc vreest dat
dit zal kunnen leiden tot een massale toename van heropeningen. Vooral de
betekeningsvoorschriften vindt men te ingewikkeld, en in verhouding daarmee de wettelijk gestelde termijnen te kort. Verschillende rc's hebben uiteenlopende ideeën over de wijze waarop de gewenste vereenvoudiging gerealiseerd zou kunnen worden.
`De rc kan beter mededelen dat een zaak gesloten is. Heropening zou dan
wel door ovj of raadsman gevraagd moeten kunnen worden, mits gemotiveerd. '
`Het zou bv. kunnen door middel van schriftelijk berichten zonder verder
betekenen e.d. Bij onbestelbaarheid na controle van het adres bij het bevolkingsregister, moet het daarmee maar afgedaan zijn. Gevolg kan zijn
dat sommigen dan niet weten dat een gvo gesloten is. Die komen dan
niet; misschien is dat een nadeel, maar er staat tegenover dat sluiten op
deze manier weinig tijd kost. '
`Eventueel kunnen formele fouten gedekt worden door alleen beroep mogelijk te maken wanneer (volgens de rechtbank) de verdachte door dergelijke fouten in zijn verdediging wordt geschaad. Er zou een regeling
moeten zijn als bij de Wet Economische Delicten: formele regels moeten
niet meteen tot nietigheid leiden. '
`Als er bv. een raadsman is, dan zou volstaan kunnen worden met betekening aan die raadsman. '

`Is er overleg gepleegd over het sluiten en de verdachte heeft niet gereageerd, dan moet deze verder niet de mogelijkheid hebben om van de sluiting in beroep te gaan. Overigens: dat er betekend moet worden, is logisch. Het is van belang voor de verdachte èn voor de ovj. Er moet een
moment zijn dat bepalend is voor de termijn waaraan de ovj zich heeft te
houden.'
`Al die termijnen moeten gewoon weg. Gewoon een briefje naar de rc en
klaar, af. AIs je tevoren wat overleg pleegt is er niets aan de hand. '

Eén rc merkt overigens op dat hij van de sluitingsprocedure meer last heeft
gehad als lid van de strafkamer dan als rc.
Met uitzondering van een fraude-officier te Amsterdam zijn ook alle
ovj's voorstander van vereenvoudiging van de sluitingsprocedure. Ook zij
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hebben met name last van betekeningsproblemen. Doordat er niet betekend
kan worden, moet soms een `nieuwe termijn' gevorderd worden, hetgeen
dan ook weer problemen geeft.
`Er raakt bij de PIT veel zoek! En soms gaan zaken over de kop doordat
één politieman net even op vakantie is. '

`Met name zaken waarin een gvo nodig was i. v. m. huiszoeking, gaan
vaak over de kop, alleen maar doordat de sluiting mislukt. Daar komt
nog bij dat in dergelijke gevallen de verdachte schadevergoeding kan
vragen omdat er geen straf of maatregel is opgelegd. De huidige sluitingsprocedure is een geld-, tod- en zittingsverslindende maatregel. '
`Er zijn te veel haken en ogen en daar wordt ook misbruik van gemaakt.
De balie maakt een te creatief gebruik van bepaalde mogelijkheden. '
`De voorgeschreven termijnen geven veel trammelant, ze zijn een blok aan
het been en maken het gvo onprettig. Er kunnen te veel fouten gemaakt
worden, terwijl de formaliteiten niet echt van belang zijn voor de bescherming van de verdachte. '
Ook de ovj's zoeken de vereenvoudiging der sluitingsprocedures in de sfeer
der betekening. Men wil deze niet afschaffen, maar de voorschriften versoepelen. Dit zou bv. op de volgende manieren te verwezenlijken zijn:

'De burgemeester doet mededeling aan de verdachte: Er ligt hier voor u
een briefje. '
`Men zou heropening kunnen verleggen naar vóór de sluiting, door reeds
op dat moment aan raadsman en ovj schriftelijk te vragen of zij nog wat
willen doen. Zo niet, dan sluiten.'
`Eventueel zou de rc ook aan de verdachte kunnen vragen of sluiting akkoord is, en vervolgens sluiten. Dat is beter dan een onzekere datum.
'De rc zou een briefje kunnen afgeven dat het onderzoek voltooid is. Vervolgens kan het gvo dan formeel gesloten worden door hetzij een dagvaarding, hetzij een kennisgeving van (niet) verder vervolgen. De rc
moet echter wel ook aan de advocaat en de ovj informeel vragen of zij
nog wensen hebben; dit in verband met de equality of arms. '
`Een gedeelte van de verantwoordelijkheid voor het niet kunnen vinden
van de verdachte zou bij de verdachte zelf moeten komen te liggen. '
Enkele raadslieden geven op meer of minder subtiele wijze te verstaan dat
ingewikkeldheid in het voordeel van de advocatuur is. Toch zijn uiteindelijk
acht van de elf ondervraagden vóór vereenvoudiging van de sluitingsprocedure.
`Vereenvoudiging zou bv. mogelijk zijn door de verdachte actiever te betrekken in de initiële sluitingsbeslissing. Het moment van overleg zou
men vóór de sluitingsbeslissing moeten leggen. '
`De verdachte die op vrije voeten is, maar met een gvo, heeft een betere
positie dan de verdachte zonder gvo, wegens de kans op vormfouten. '
`Als er een raadsman is die optreedt, kan worden volstaan met een simpele mededeling aan de raadsman (zonder betekening). Men zou dan de
sluiting van het gvo kunnen combineren met de kennisgeving van (niet)
verder vervolgen.'
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Eén advocaat heeft geen mening, twee zijn tegen vereenvoudiging van de
huidige regeling:

'Er is goed mee te werken. Men zoekt wel naar middeltjes voor het OM
om 't makkelijker te maken, maar de procedure is bedoeld ter vermijding
van misverstanden.'
`Als wij op fatale termijnen moeten letten, waarom kunnen zij (=leden
OM) het dan niet?'
Vraag: Zal vereenvoudiging van de sluitingsprocedure wellicht tot een
werklastverzwaring van de zittingsrechter leiden?
Slechts één rc beantwoordt deze vraag bevestigend. Een andere rc meent
dat hiervan alleen sprake zal zijn als het beroep tegen sluiting wordt weggelaten; in dat geval is er een toename van het aantal verzoeken tot heropening te verwachten.
Ook volgens negen ovj's zal vereenvoudiging van de sluitingsprocedure
niet leiden tot werklastverzwaring van de zittingsrechter; volgens een van
hen zelfs tot werklastvermindering, want het bespaart zittingsruimte. Twee
ovj's voorzien wel een werklastverzwaring van de zittingsrechter, volgens
een van hen om de volgende reden:

'Minder zaken gaan naar de knoppen! Maar het levert meer recht op. '
Bij de raadslieden werd dit onderwerp niet aangeroerd.
Vraag aan rc's en ovj's: Stel dat de sluitingsprocedure wordt vereenvoudigd, zal daardoor het aantal gvo's toenemen? Zo ja, is dat een bezwaar?
De meeste rc's denken dat het aantal gvo's bij een vereenvoudigde sluitingsprocedure niet zal toenemen.
'Dat zou alleen zo zijn wanneer thans de ingewikkeldheid een reden was
om geen gvo te verlenen. '

Eén rc vindt dat deze vraag beter aan ovj's gesteld kan worden. Een ovj
meende dat er misschien een tendens tot toename zal zijn:
'Maar als de rc inhoud geeft aan de toetsing, zal er van een werkelijke
toename geen sprake zijn. '
Een andere ovj denkt dat er geen toename komt, maar hij sluit de mogelijkheid niet uit:

'Het zou kunnen, want het blok aan het been wordt minder zwaar. De
toetsingscriteria zullen er in elk geval niet door veranderen. '
De overige negen ovj's geloven niet dat er van een toename sprake zal zijn.
Analoog aan de opmerking van een re hierover wijzen twee ovj's erop dat
de ingewikkeldheid van de sluitingsprocedure thans geen reden is om geen
gvo te vorderen.
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9.3.2 Heropening en terugverwijzing
In slechts weinig zaken wordt het gvo na sluiting heropend, zo bleek uit het
dossieronderzoek.
Vraag: Om wat voor zaken gaat het bij een heropening meestal?
Bij heropeningen gaat het volgens een van de rc's altijd om 'rampzaken',
bv. een moordzaak met 24 getuigen, ontkennende bankovervallers e.d. Een
andere rc vindt dat heropeningen ondanks hun geringe aantal toch een belangrijke problematiek vormen. Deze ondervraagde (fraude-rc) heeft de indruk dat verzoeken tot heropening vaak worden gedaan puur als manoeuvre
om de zaak te traineren:

'Als echter de rc zo'n verzoek afwijst, gaat men in hoger beroep. Het is
lastig. '
De meeste ovj's zeggen nooit of zelden een heropening mee te maken. Heropening zou volgens één ovj plaatsvinden in alle grote fraudezaken (ongeveer 5 à 6 keer per jaar) en in de zaken van kapitaalkrachtige verdachten.'8
In drugszaken zou, volgens een `drugsofficier', heropening zeer zelden
voorkomen. Ook door een der ovj's wordt erop gewezen dat het aanvragen
van heropening vaak dient om de zaak te rekken:
'Het verzoek om heropening is een advocatentruc. Het komt ook voor dat
de rc afwijst; er wordt dan soms geappelleerd tegen afwijzing van de
heropening. Dit is een ongewenste gang van zaken, want de advocaat
heeft royaal de tijd gehad om getuigen te horen. Het is beter om de heropening af te schaffen. '
Volgens één ovj zou duidelijker geregeld moeten worden, wie heropening
mag vragen.
Slechts twee van de elf raadslieden hebben in het jaar voorafgaand aan
de datum van het vraaggesprek heropening van (enkele) zaken aangevraagd.
De overige advocaten zien zelden of nooit aanleiding voor het vragen van
heropening.

'Ik doe dat i berhaupt weinig. De ovj vraagt er vaker om dan de raadsman, want de ovj loopt achter de feiten aan en kijkt te laat. '
'Ik zou er alleen om vragen als er in een zaak geen gvo is. Als er geen
materiële grondslag is voor een heropening, dan weigeren ze toch gewoon. De rc moet zich daar geen zorgen over maken. '
Wanneer de rechtbank nog bepaalde dingen onderzocht wil hebben en dit
niet ter zitting kan of wil doen, is het mogelijk de zaak terug te verwijzen
naar de rc. Dit kan, maar hoeft niet te betekenen dat er alsnog een gvo geopend wordt (zie ook bijlage 4, tabel 5). Over terugverwijzing werden enkele vragen gesteld aan rc's en ovj's; niet aan de raadslieden.

18 Wat betreft het laatste, kan worden vermeld dat uit de dossierstudie bleek dat in alle
onderzochte gevallen van heropening sprake was van kosteloze of vermoedelijk kosteloze
rechtsbijstand (zie paragraaf 9.1.3).
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Vraag aan rc's en ovj's: Om wat voor zaken gaat het bij een terugverwijzing meestal?
Evenals bij heropeningen zou het er bij terugverwijzingen volgens de rc's
dikwijls om gaan, de procedure te rekken; het is meestal een vertragingstactiek van de raadslieden. Ter oplossing van het probleem stelt een der ondervraagde re's voor
`als regel te stellen dat binnen een week na betekening, doch uiterlijk
twee weken voor de zitting, de raadsman c.q. verdachte opgeeft dat hij
nog bepaalde getuigen wenst te zien; dit met opgaaf van redenen plus
vermelding van wat die getuige(n) zou(den) kunnen verklaren. '
Ook ovj's wijzen erop dat terugverwijzingen vaak een gevolg zijn van vertragingstactieken van de advocatuur.
`Zij komen bv. vier dagen. voor de zitting nog eens met zes getuigen aan. '
`Het begint een wapen van de verdediging te worden. Naarmate de bezwaarschrLprocedure vereenvoudigd is, zoekt de verdediging naar andere vertragingsmiddelen. '

Een van de ovj's onderscheidt twee soorten terugverwijzing:
'Ten eerste zijn er de zaken waarin de rc niet binnen drie maanden rond
is. Dit komt vrij regelmatig voor, m. n. omdat onderzoeken naar geestvermogens meestal niet op tijd klaar zijn (Amsterdam). In de tweede plaats
zijn er de zaken waar op de zitting de rechtbank vindt dat het onderzoek
niet compleet was of waar zij alsnog een gvo wil als dat er nog niet was. '
Eén ovj wijst erop dat regelmatig terugverwijzen in het betreffende arrondissement (Arnhem) tot de cultuur van de rechtbank behoort. Zodra men getuigen wil laten horen, gebeurt dit niet op de zitting, maar door de rc.19

Vraag: Vindt u dat het onderzoek in opdracht van de rechtbank door een
lid van de rechtbank zou kunnen worden uitgevoerd (in plaats van door
de rc) ?
Zes rc's zijn hier meer of minder fel op tegen. Vier van de zes noemen het
(formele) bezwaar dat de rc niet dezelfde persoon mag zijn als de zittingsrechter, aangezien anders de onpartijdigheid op het spel komt te staan.

'Bij veel terugverwijzingen zou beter het aantal rc's uitgebreid kunnen
worden. '
Aan dit formele bezwaar voegt één rc nog praktische overwegingen toe:
'Het zou niet handig zijn, want in die gevallen ben je als rc op andere
dingen gespitst. Wat een zittingsrechter wil weten, kan hij ook formuleren in het pv. De rc weet sneller ingangen te vinden bij de politie e.d.;
dat is een voordeel. '

19 Uit de dossierstudie blijkt dat in het arrondissement Arnhem in 4% van de gvo-zaken de
zaak is terugverwezen ex art. 316 Sv; landelijk komt dit percentage op gemiddeld 5%.
Hoe vaak zaken waarin nog geen gvo had plaatsgevonden, naar de re zijn `terugverwezen'
ex art. 316 Sv, is uit de dossierstudie niet af te leiden.
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De overige twee tegenstanders zijn genuanceerder in hun oordeel. Zij laten
dit onderzoek `liever' bij de rc,
'want die is toch al tevens speurneus. Dit dualisme is inherent aan de
functie. Vervolgens moet de rechtbank terzijde kunnen leggen wat de rc
produceert. '
'Het hangt er een beetje vanaf wat zich op de zitting heeft voorgedaan. Is
er bv. sprake van een tournure in de zaak tijdens de zitting, dan kan de
rechtbank het onderzoek wellicht zelf verder afronden. Meestal echter
heeft de rc een betere aansluiting en kent hij de zaak beter. '
Van de vijf voorstanders maakt één rc als restrictie dat het onderzoek dan
wel zou moeten worden uitgevoerd door iemand uit een andere kamer. De
overige vier ondervraagden verwijzen allen naar het civiele recht, alwaar
bij gelegenheid van een tussenvonnis een van de leden van de rechtbank
wordt aangewezen voor het horen van getuigen. Eén van de vier realiseert
zich dat dit in strijd zou zijn met het beginsel dat alle rechters even onbevooroordeeld moeten zijn:
'Toch zou het beter zijn van wel. Het zou praktisch zijn, met name voor
ingewikkelde zaken. '
Een andere ziet geen principieel verschil tussen onderzoek dat verricht
wordt tijdens de zitting of daarbuiten. Hij voorziet echter het volgende:
'Maar in de praktijk zul je toch weer krijgen dat één iemand wordt aangewezen om dit voor verschillende kamers te doen; anders kan er geen
zittingsrooster gemaakt worden. '
De overige twee rc's zijn zonder meer enthousiast over de geopperde gedachte.
Bij de ovj's zijn de meningen eveneens verdeeld. Ook hier zes tegenstanders van het idee en vijf voorstanders. Van de ovj's die tegen zijn, verwijzen er vier meer of minder direct naar de noodzaak, de rechterlijke onpartijdigheid veilig te stellen.
'Dat de rc dit doet, komt overeen met de wet en het Verdrag van Rome. '
'Mogelijk moeten er dingen onderzocht worden waarbij overleg nodig is
met de ovj. Dat zou de rechter in een vervelende positie kunnen brengen.
Hij zou dan bv. moeten praten over het bewijs; dat is een geweldige
doorbreking van het huidige systeem. '
Als praktisch argument om dergelijk onderzoek bij de rc te houden wordt
genoemd dat deze een ondersteunend apparaat tot zijn beschikking heeft;
een organisatie met bode, griffier e.d.
Anders dan bij de rc's verwijst van de voorstanders onder de officieren
slechts één persoon naar een vergelijkbare procedure in het civiele recht.
Twee van de voorstanders kunnen beter betiteld worden als niet-tegenstanders.. Voor hen maakt het namelijk niet veel uit of de rc danwel een andere
rechter dit onderzoek uitvoert:

'Het zou kunnen, maar het zou ook de rc kunnen zijn. Het is niet bezwaarlijk dat een lid van de kamer zelf dat gaat doen. Integendeel, want dan
hoeven minder mensen zich in één zaak te verdiepen. '
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De overige drie voorstanders onder de officieren zien er niet alleen voordelen in wanneer een lid van de rechtbank zelf het onderzoek verricht, maar
juist ook wanneer deze deel uitmaakt van dezelfde kamer.
`Er zou zei naar gestreefd moeten worden dat dezelfde rechters dit doen.
In het algemeen is de kennis bij de rechters veel groter dan bij de rc.
Een lid van de rechtbank kan dan in de raadkamer mededeling doen van
zijn ervaringen. '
`Het is meer een onderzoek van die rechtbank zelf. Het verschil met de
behandeling ter zitting wordt minder groot. De neiging van de rechtbank
om een zaak zomaar weg te duwen wordt minder groot. De waarheidsvinding heeft op die manier mogelijkheden die er bij de rc niet zijn,
dankzij de openbaarheid, de confrontatie, de beëdiging. '

9.3.3 Samenvatting
Op de vraag of rc en ovj met elkaar overleg plegen alvorens tot sluiting
van het gvo over te gaan, is het antwoord vrijwel steeds ja. Dit overleg is
meestal informeel, maar in enkele arrondissementen is er een formeel tintje
aan gegeven. Slechts als het om routinezaken gaat en sluiting de meest vanzelfsprekende volgende stap is, vindt er geen overleg plaats.
Met de raadsman wordt in het algemeen geen overleg gevoerd, tenzij op
diens verzoek. Wel krijgen de raadslieden soms bericht van een voorgenomen sluiting; in het arrondissement Amsterdam is dit sinds enige tijd een
vaste gewoonte. Alle rc's, alle ovj's en acht raadslieden vinden het wenselijk dat de sluitingsprocedure vereenvoudigd wordt. Men zoekt de vereenvoudiging vooral in de sfeer der betekening. Men is het erover eens dat er
betekend moet worden, maar vindt de huidige regeling te ingewikkeld en
de wettelijke termijnen naar verhouding te kort. Men oppert ideeén van uiteenlopende aard over de wijze waarop aan de gewenste vereenvoudiging
gestalte zou kunnen worden gegeven. Een dergelijke vereenvoudiging hoeft
volgens tien van de elf rc's resp. negen van de elf ovj's niet tot een werklastverzwaring van de zittingsrechter te leiden. Eén ovj meent zelfs dat zij
tot vermindering van de werklast aanleiding zal geven, omdat er zittingsruimte door bespaard wordt. De rc's verwachten geen toename van het aantal gvo's, wanneer in de toekomst de sluitingsprocedure vereenvoudigd
mocht worden. Twee van de officieren sluiten die mogelijkheid niet uit; de
overige negen verwachten evenmin een toename.
Heropeningen komen weinig voor. Ondanks dat kunnen zij een probleem
vormen. Door raadslieden zou er dikwijls op heropening worden aangestuurd in een poging de zaak te rekken. Zowel rc's als ovj's zijn die mening
toegedaan. De ondervraagde raadslieden zelf daarentegen zeggen zelden of
nooit een heropening aan te vragen. Fraudezaken worden naar verhouding
vaak heropend, drugszaken zelden.
Ook bij terugverwijzingen zou het er dikwijls om gaan, de procedure te
vertragen. Het kan echter ook behoren tot de cultuur van de rechtbank dat
het horen van (nieuwe) getuigen niet op de zitting gebeurt, maar (via terug-
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verwijzing) door de rc. Dit onderzoek in opdracht van de rechtbank blijkt
een omstreden punt. Kan dit beter door de re worden verricht of door een
lid van de rechtbank zelf? Zes rc's zijn ertegen wanneer een andere rechter
dan de rc dit zou doen. Van de vijf voorstanders verwijzen er vier naar het
civiele recht, waar het alsnog horen van getuigen aan de rechtbank zelf
wordt overgelaten. Ook bij de ondervraagde ovj's zijn er zes tegenstanders
en vijf voorstanders. Bij hen verwijst slechts één van de voorstanders naar
het civiele recht (een domein waarmee officieren' uiteraard minder vertrouwd zijn dan rc's).

10 Opvattingen over organisatie en beleid

Om de uiteenlopende opvattingen over het gvo in verband te kunnen brengen met regionale verschillen in organisatie en beleid, zijn ook daarover
enkele vragen gesteld. Hoewel uiteindelijk is gebleken dat een dergelijk
verband niet kon worden aangetoond, leek het niettemin de moeite waard,
van de antwoorden op deze vragen hier verslag te doen.
Vraag aan rc's en ovj's: Voert u hetzelfde beleid als uw collega's/voorgangers? Zo nee, waarom niet en op welke punten niet?
In de arrondissementen Amsterdam, Utrecht en Arnhem is er wel consensus
over het te voeren beleid tussen de collega's onderling, maar vergeleken
met vroeger is er het een en ander veranderd. In Amsterdam en Utrecht betreft het met name algemene beleidswijzigingen, in Arnhem is het verschil
meer gelegen in de persoonlijke opvattingen die de rc's er van hun functie
hebben. Dit kan als volgt worden geïllustreerd. In Amsterdam kwamen er,
als gevolg van de stringente eis van de aanwezigheid van de rc bij huiszoekingen, volgens een van de respondenten de laatste tijd 4 à 5 keer zoveel
huiszoekingen voor als voorheen. Dit leidde tot een toename van het aantal
zaken dat wegens tijdgebrek te lang in de kast bleef liggen. Vandaar dat er
sinds januari 1988 naast de zes `gewone' rc's twee gespecialiseerde rc's
zijn, één voor fraudezaken en één voor de zgn. avondzaken (zaken waarin
de verdachte niet gedetineerd is; zie ook paragraaf 6.3.1). Overigens wijst
een Amsterdamse rc erop, dat er een groot verschil bestaat - in de aard der
zaken - tussen Amsterdam en de rest van Nederland:

'Het is het verschil tussen de grote stad en de provincie. Dit betekent dat
de aanpak hier ook wat anders is dan elders. '
In het arrondissement Utrecht is er de laatste jaren in het rc-beleid meer
structuur gekomen. Er zijn nu twee rc's die om de beurt dienst hebben,
d.w.z. de ene rc doet voorgeleidingen, verhoren, enz., terwijl de ander belast is met de instructie. Vergeleken met vroeger is de betrokkenheid van
de rc er de laatste vier jaar groter geworden:

'Dit komt doordat het aantal gvo-zaken is toegenomen en doordat de rc
tegenwoordig vrijwel altijd bij huiszoekingen aanwezig is. '
In de overige arrondissementen voert men, voorzover er meer dan één re
aanwezig is, hetzelfde beleid als zijn/haar collega en in grote lijnen ook
hetzelfde als de voorganger(s). De beide Arnhemse rc's wijzen erop dat zij
als collega's wel ongeveer hetzelfde beleid voeren, maar niet hetzelfde als
hun voorgangers.

'Mijn voorganger liep nogal aan de leiband van het OM.'
'Thans kijken we kritischer naar wat het OM doet.'
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De ovj's voeren per arrondissement in grote lijnen hetzelfde beleid als hun
collega's. Alleen een Arnhemse ovj zegt dat het inlichten van de re na een
spoedhuiszoeking een punt van verschil is. De ene ovj doet dat anders dan
de andere. De Amsterdamse fraude-officieren zijn verenigd in een zgn.
fraude-unit. De door ons ondervraagde fraude-ovj voert hetzelfde beleid als
zijn collega's, maar wijst erop hoezeer fraudezaken ieder een eigen karakter hebben. Het streven echter om het aantal gvo's in fraudezaken te verminderen is 'unit-breed'. Een verschil met vroeger is dan ook dat er nu
minder van dergelijke gvo's zijn. In Breda heeft zich vergeleken met vroeger ook een verandering voorgedaan. Vroeger was daar bij een inbewaringstelling altijd een gvo. Thans is dat geen vanzelfsprekendheid meer. Andere
verschillen met het beleid van hun voorgangers worden door de ovj's niet
genoemd.
Vraag: Zijn er bepaalde beleidsafspraken of richtlijnen in dit arrondissement? Zo ja, wat is de inhoud?
Afspraken tussen de rc's betreffen voornamelijk de telefoontap en de huiszoeking. Een Utrechtse rc vertelt dat er vanuit Arnhem een brief is
gestuurd aan de politiechefs, waarin de minimum-eisen verbonden aan een
telefoontap worden besproken. Aan de hand van die brief is vervolgens een
interne nota ten behoeve van het OM opgesteld, o.a. over de aan het verbaal te stellen eisen. Ook elders zijn er afspraken met betrekking tot de
telefoontap. In Breda en Leeuwarden verleent de rc hiertoe pas een machtiging
`als er minstens twee verdenkingen op schrift staan. ' (Breda) of

`als de gegevens waarop het onderzoek loopt, uit minstens twee hoeken
komen. ' (Leeuwarden).
Een Arnhemse rc deelt mee dat aldaar vanuit het OM een brief gezonden is
aan de PTT met de mededeling dat men alleen na schriftelijk bericht van de
re tot tappen mag overgaan. Verder mag er naast de geluidsband bestemd
voor de rc niet meer dan één kopie zijn. Deze berust bij de politie.
Over de huiszoeking is in Breda afgesproken dat ook deze pas kan plaatsvinden bij een dubbele verdenking. Gaat het om een huiszoeking met verlof
van de rechtbank, dan is de zaak altijd eerst bij de rc geweest. Ook Amsterdam en Arnhem hebben eigen richtlijnen voor huiszoeking. De Arnhemse
`huisregels' zijn ook bekend bij de politie en het OM. Er is in verband met
huiszoeking geen algemene beleidsafspraak, maar wel overleg tussen politie,
ovj en rc.
Overige beleidsafspraken die genoemd worden, betreffen het goed toelichten van de zaken (afspraak te Almelo tussen rechter-commissariaat en
OM) en de afspraak dat in beginsel niet wordt toegestaan dat een getuige
een advocaat meebrengt (Arnhem). In Amsterdam ten slotte hanteert het
rechter-commissariaat, naast die voor de huiszoeking, eigen richtlijnen voor
het aanvragen van een psychologisch of psychiatrisch rapport.
Op de meeste parketten zijn wel beleidsafspraken in verband met het gvo,
maar lang niet altijd staan die op schrift. Een Utrechtse ovj verwijst naar
landelijke richtlijnen met betrekking tot de telefoontap, een Amsterdamse
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ovj naar richtlijnen op ressortelijk niveau. Ook een Arnhemse ovj verwijst
hiernaar en merkt op dat de Resac bezig is criteria voor het vorderen van
een gvo op te stellen. Voorzover er beleidsafspraken op arrondissementsniveau zijn, betreffen deze voornamelijk de telefoontap. Als grove richtlijn
geldt in Utrecht met betrekking tot de tap: alleen in ernstige zaken en alleen
als ultimum remedium. Ook in Arnhem zijn er interne afspraken met betrekking tot de tap. Ooit is daar ook een notitie over gemaakt.

'De afspraken betreffen vooral het soort zaken en de verhouding tussen
de zwaarte van het middel en het doel dat gediend moet worden. '
In het arrondissement Leeuwarden was ten tijde van het vraaggesprek ter
discussie, hoe het OM moet omgaan met tap-pv's:
`Tot nu toe worden tap journaals rechtstreeks van de politie naar de rc
gezonden. Binnenkort worden ze waarschijnlijk eerst ingediend bij de ovj.
Vroeger had de ovj er wel inzage in bij de rc, maar hij keek ze niet in. '
Een vraag aan re's en ovj's die meer de organisatie dan het beleid betrof,
was de volgende.
Vraag: Hebt u regelmatig werkbesprekingen met uw collega's? Over
welke onderwerpen? Spreekt u regelmatig gvo's met elkaar door?
Overleg tussen re's onderling is er veel. Het is ad hoc, gestructureerd of
beide. In Utrecht is weinig gestructureerd overleg, wel veel, informeel overleg. Een der ondervraagde re's vindt dat er te weinig werkbesprekingen
zijn. Ook in Breda wordt er voornamelijk ad hoc over de zaken gesproken.
Wel zijn er periodiek lunches met de re's. Van de twee Arnhemse re's zegt
er één dat men slechts tussendoor overleg pleegt:

"Wij haten hier allerlei vormen van formalisering.'
Zijn collega echter noemt drie vormen van gestructureerd overleg, te weten
1. eens per half jaar met het OM, 2. eens per half jaar vergadering van
ovj's, re's, voorzitters strafkamers en districtspsychiater en 3. eens per
week bespreking met raadkamer, re's en voorzitter van de gedetineerdenstrafkamer. In Almelo vindt sedert september 1989 regelmatig overleg
plaats tussen OM, voorzitter van de strafkamer en rc. In Leeuwarden
pleegt de re regelmatig overleg met de rc-plaatsvervanger (zijnde zijn voorganger). In het arrondissement Amsterdam ten slotte hebben de re's wekelijks een werkbespreking. Eenmaal per maand is daarbij ook het hoofd van
de strafsector aanwezig.
De ovj's spreken elkaar maandelijks op de parketvergaderingen. Soms
komt het gvo daarbij ter sprake. Daarnaast zijn er ontmoetingen op ressortelijk en landelijk niveau. Binnen de arrondissementen zijn er naast de parketvergaderingen zowel werkbesprekingen als informeel overleg, bv. bij de
koffie of tijdens de lunch. De arrondissementen Utrecht en Breda zijn ieder
opgesplitst in drie regio's. In Utrecht vergaderen de regio's één keer per
maand, in Breda vergaderen zij al naar gelang de behoefte van de behandelende ovj. In Utrecht is er verder één keer per maand `strafoverleg'; in Breda zoals gezegd de periodieke lunches met de re's. In Almelo zijn er naast
het genoemde strafsectoroverleg (en uiteraard de parketvergaderingen) we-
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kelijks afdelingsbesprekingen. In Amsterdam heeft men unit-vergaderingen.
De zeven drugsofficieren bv. komen eens in de twee weken bij elkaar. De
units plegen op hun beurt regelmatig overleg met de opsporingsdiensten. In
Arnhem is er wekelijks afdelingsoverleg, in Leeuwarden zijn er naast de
parketvergaderingen slechts ad hoc besprekingen. Het zou een misvatting
zijn, te denken dat er bij al deze contacten en vergaderingen vooral over
het gvo wordt gesproken. Het tegendeel is eerder waar; aan het gvo wordt
zowel in formele overlegstructuren als daarbuiten een relatief geringe betekenis toegekend.

'Er is vrij veel ad hoc intercollegiaal overleg. Het gvo staat daarbij niet
hoog op de agenda's. '
'Ja, er zijn parketvergaderingen, maar daar gaat het zelden over het gvo.
Dat houdt ons niet bezig. '
Een volgende vraag aan re's en ovj's in verband met de organisatie ter
plaatse betrof de administratieve ondersteuning ten behoeve van het gvo.
Vraag: Wat vindt u van de administratieve ondersteuning, zowel in personeel als in materieel opzicht?
Over de personele ondersteuning zijn de re's redelijk te spreken, met uitzondering van die te Amsterdam.20 Vooral de fraude-rc kampt met een tekort aan personele ondersteuning:
`Ik zou graag beschikken over een eigen griffier, althans over iemand
vergelijkbaar met de parketsecretaris. Zo iemand zou enorm veel voorbereidend werk kunnen doen. '
De materiële ondersteuning is volgens alle ondervraagde re's onvoldoende.
Men klaagt over het ontbreken van schrijfmachines, telefoons, personal
computers, kopieerapparaten. In Leeuwarden, waar wel een computer op
het rechter-commissariaat aanwezig is, staat deze ergens in de kelder:
De automatisering gaat beroerd. Het hele onderzoeksbestand zou moeten
worden opgeslagen in de computer. Dat is ook het plan geweest, maar
het is niet van de grond gekomen. '
De officieren beklagen zich minder dan de re's, maar ook zij zijn over de
materiële ondersteuning niet allen tevreden.` In Arnhem is de personele
ondersteuning volgens twee ovj's gebrekkig. In Leeuwarden `gaat het al beter'. De automatisering lijkt op de parketten wat verder gevorderd dan bij
de re's, maar is nog verre van ideaal. Een ovj uit Leeuwarden:
`Het parket kan niet uitprinten hoeveel gvo's er lopen, tegen wie en sinds
wanneer. Op het moment van de aanvang van een gvo zou dit ingetypt
moeten worden. Zoals het nu gaat, is er geen voortgangscontrole. '

20

21

In Utrecht, Almelo en Breda is deze vraag niet aan de re's voorgelegd. Zij werd pas aan
de vragenlijst toegevoegd toen de gesprekken in die arrondissementen reeds hadden plaatsgevonden.
In Utrecht, Almelo en Amsterdam is deze vraag niet aan de orde gekomen.
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Een vraag die alleen aan de raadslieden - als relatieve buitenstaanders - gesteld werd, luidde als volgt.
Vraag: Vindt u dat de rc qua uitrusting en professionaliteit is opgewassen tegen het OM en het opsporingsapparaat?
Zes advocaten geven een ontkennend antwoord, zowel voor wat betreft uitrusting als professionaliteit. Drie van deze ondervraagden schrijven de gebreken mede toe aan het feit dat men maar voor korte tijd rc is.
`Tegen het OM kan de rc eigenlijk niet op, maar daar heeft het OM niet
zoveel last van. Als regel kan een ingewerkte rc goed tegen de doorsnee
ovj op. Als een jongere rc echter te maken krijgt met een oudere = meer
ervaren ovj, dan loopt 't mis. Grote handicap voor de rc is het rouleren
(hoe nuttig ook vanuit ander oogpunt). Dan wat betreft de politie. Ook
hiertegen is de rc niet altijd opgewassen. Het is afhankelijk van hoe
zorgvuldig de politie is in het manipuleren van de rc. '
`Nee. Een rc is vaak slechts voor korte tijd rc; er is een behoorlijke roulatie. De rc moet beter worden toegerust in organisatorische zin. Hij zou
moeten kunnen delegeren, niet naar de politie (dat gebeurt ná), maar
binnen de sfeer van de rechtbank. '

Eén advocaat vindt dat de rc alleen qua uitrusting niet tegen OM en politie
is opgewassen. Van de overige vier advocaten geven twee geen duidelijk
antwoord op de vraag; één van hen vindt de vraag verkeerd gesteld:
`"Niet tegen opgewassen" is niet aan de orde, want ze lopen in de pas,
zijn het verlengde. Op zich is de uitrusting van de rc betrekkelijk eenvoudig: ze hebben een griffier, maar veel meer niet. Maar: als de rc echt
wil, heeft hij het apparaat ervoor. '
De resterende twee raadslieden zijn niet echt ontevreden maar.uiten toch
enige kritiek:
`Van de persoon van de rc is afhankelijk, hoe sterk hij in zijn schoenen
staat. Er zijn varianten. De rc is niet voldoende toegerust op getuigenverhoren. Hij zou meer moeten weten van de techniek van het ondervragen. '

`Het zou allemaal wat efficiënter kunnen. Zo was er pas bv. een getuigenverhoor dat een dag duurde. De griffier zat daar urenlang duimen te
draaien. Verder is het redelijk goed; ook tegen de politie is de rc wel
opgewassen. De vraag is echter of de politie is opgewassen tegen de toenemende criminaliteit!'
Met het oog op organisatie en beleid werd ten slotte aan de rc's de volgende vraag gesteld:
Vraag: Woont u wel eens de halfjaarlijkse landelijke vergaderingen van
rc's bij? Zo ja, welke onderwerpen bespreekt men daar in verband met
het gvo? Vindt u die vergaderingen zinvol?
De rc's zijn allen regelmatige bezoekers van deze vergaderingen. Men
vindt deze bijeenkomsten nuttig en zinvol, met uitzondering van twee rc's:
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De vergaderingen zin een eindeloze kakofonie. Iedereen wil ergens anders heen, en dat is eigenlijk ook best. Hoe men het elders doet? Laat ze
dat zelf maar uitzoeken. '
'Ik vind die bijeenkomsten matig. Zolang het rechters zijn die bijeenkomen, kon het ook niet beter worden. Vaak is het een geschreeuw door
elkaar. '
Enkele re's noemen als bijkomend voordeel dat zij hun collega's uit andere
arrondissementen leren kennen.

Dat is prettig, aangezien je als rc's onderling veel telefonisch contact
hebt. '
`Het is leuk met het oog op de werkcontacten tussen de rc's.
'Het meest nuttige is nog dat de rc's elkaar leren kennen. '
Een vergelijkbare vraag werd gesteld aan de ovj's.
Vraag: Woont u wel eens een landelijke vergadering van ovjs bij? Zo ja,
welke onderwerpen bespreekt men daar in verband met het gvo? Vindt u
die vergaderingen zinvol?
Voor leden van het OM zijn er tal van landelijke overlegorganen, onder andere voor economische en milieuzaken. Sommige ovj's bezoeken deze vergaderingen, die overigens niet speciaal het gvo betreffen. Ook zijn er nog
landelijke vergaderingen voor de hoofdofficieren van justitie. Het gvo
`komt daar wel eens aan de orde'. Verder komen op landelijk niveau eenmaal per jaar alle fraude-ovj's bijeen. Een door ons ondervraagde fraudeovj noemt deze vergaderingen zeer zinvol:

'De fraude-ovj's spreken over de hanteerbaarheid van dossiers, over de
vraag of bij een rogatoire commissie het dossier binnen of buiten het gvo
gehouden moet worden, over nadere vorderingen gvo en hoe die in te
kleden, over de duur van gvo's en dergelijke'.
Ten slotte is er op landelijk niveau nog de vergadering van Resac-voorzitters. De Resac's zelf (de naam zegt het al) zijn overlegstructuren op ressortelijk niveau. Op datzelfde niveau wordt ook genoemd de ressortsfraudecommissie in het ressort Amsterdam.
Samenvatting
Op de kleinere rechtbanken voeren de rc's ongeveer hetzelfde beleid als
hun collega (voorzover aanwezig) en als hun voorgangers. Bij de grotere
rechtbanken voeren zij wel hetzelfde beleid als hun collega's, maar vergeleken met vroeger zijn er dingen veranderd. Genoemd worden meer huiszoekingen, meer gespecialiseerde rc's, meer structuur en een kritischer houding ten opzichte van het OM. De ovj's voeren in grote lijnen hetzelfde beleid als hun collega's en voorgangers. In Amsterdam streeft men de laatste
tijd naar een vermindering van het aantal gvo's in fraudezaken.
Voorzover er beleidsafspraken op arrondissementsniveau zijn, betreffen
deze bij de rc's voornamelijk de telefoontap en de huiszoeking; bij de ovj's
vooral de telefoontap.
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Er is per arrondissement veel overleg tussen de rc's onderling. Dit is ad
hoc, gestructureerd of beide. Ook wordt hier en daar regelmatig overleg
gepleegd met het OM, de raadkamer, voorzitter(s) strafkamers) en/of de
districtspsychiater. De ovj's hebben hun maandelijkse parketvergaderingen.
Daarnaast zijn er per arrondissement diverse vormen van formeel en informeel overleg. Het gvo neemt in de diverse vormen van OM-overleg slechts
een ondergeschikte plaats in.
De administratieve ondersteuning van de rc's is volgens henzelf in personeel opzicht redelijk (met uitzondering van Amsterdam), maar in materieel opzicht onvoldoende. Automatisering komt niet van de grond. De toestand op de parketten lijkt minder schrijnend, hoewel niet alle ovj's tevreden zijn. De indruk wordt gewekt dat ook daar de automatisering nog op
een amateuristisch peil staat.
Ruim de helft van de raadslieden meent dat de rc qua uitrusting en professionaliteit niet is opgewassen tegen OM en politie; dit is mede een gevolg van het feit dan men maar voor korte tijd rc is. De overige raadslieden zijn niet echt ontevreden; enkelen doen suggesties voor verbetering.
Een laatste vraag betrof het bijwonen van landelijke vergaderingen over
(o.a.) het gvo. De meeste rc's vinden de halfjaarlijkse vergaderingen van
rc's nuttig. Op de landelijke vergaderingen van ovj's geniet het gvo geen
hoge prioriteit.

11 Knelpunten met betrekking tot het
huidige gvo

Bij een voorgenomen wetswijziging is het in kaart brengen van knelpunten
die wellicht mede hun oorzaak vinden in de huidige wettelijke regeling, van
essentieel belang. Uit de dossierstudie zijn eventuele knelpunten slechts indirect af te leiden. In de vraaggesprekken daarentegen was er gelegenheid,
hierover directe vragen te stellen. Vooral de raadslieden kwamen tot een
indrukwekkende lijst.

Vraag: Wat vindt u (eventueel) de voornaamste knelpunten met betrekking tot het gvo? Heeft u ideeën voor verbetering?
Drie van de elf ondervraagde rc's zien met betrekking tot het gvo geen
echte knelpunten. Deze drie vertegenwoordigen de kleinere rechtbanken, te
weten Almelo, Breda en Leeuwarden. De overige ondervraagden daarentegen noemen allen één of meer knelpunten:
1. De regeling rond de sluiting (tweemaal).
2. Het gvo zelf (tweemaal):

'Het is allemaal administratieve rompslomp, verder eigenlijk niet. '
3. Het vervullen van verschillende functies door de rc (tweemaal):
'Het zou prettiger zijn als er twee rc's waren: één voor de voorgeleidingen en één "rc-gvo ". De functies van vh-rechter en van instructierechter
zouden beter niet in één persoon verenigd kunnen zijn. '

'Belangrijk knelpunt is de samenloop van de functie van onderzoeksrechter (met allerlei bevoegdheden) en de functie van rechter die (nfét als
onderzoeker) over de bewaring beslist. Dat leidt tot misverstanden. '
4. Het feit dat dwangmiddelen afhankelijk zijn van het gvo (eenmaal):
'Die band moet worden verbroken. Die band is ook niet nodig, want de
rechtbank verleent ook machtigingen buiten een gvo om; waarom de rc
dan niet?'
5. De werkdruk van de rc (tweemaal).
6. De formaliteiten rond het gvo (eenmaal):
'Het kan eenvoudiger. Het is incongruent dat rc's bij terugverwijzingen
Zonder formaliteiten zitten, terwijl het gvo mèt (papieren) formaliteiten
slechts leidt tot fouten waardoor mensen puur om formele dingen een
zaak de mist zien ingaan. '

7. De onmacht van de rc in terugverwezen zaken (tweemaal):
'Bijvoorbeeld het moeten horen van tien junks die toch niet komen. '
'Aan de toenemende verzoeken om nog getuigen te willen horen (die
door de politie allang gehoord zijn) zou paal en perk gesteld moeten
worden. '
Ook bij de ovj's werd naar eventuele knelpunten gevraagd. Twee van hen
ervaren geen knelpunten, ook zij zijn afkomstig uit de minder grote arron-
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dissementen (te weten Almelo en Leeuwarden). De overige negen officieren
noemen de volgende knelpunten:
1. Problemen rond de sluiting van het gvo (achtmaal). Met name ondervindt men hinder van betekeningsproblemen en termijnoverschrijdingen.
Deze zijn een gevolg van een teveel aan formaliteiten.
2. De overbodigheid van het gvo in zeer veel zaken (eenmaal).
3. De dubbelfunctie van de rc (eenmaal):
'De dubbelfunctie van de rc herbergt problemen in zich. Daardoor is er
sprake van een onproduktief wettelijk systeem. '
4. De lange duur van een gvo (tweemaal, beiden te Amsterdam):
'De lange duur hangt ten dele samen met de noodzaak om dwangmiddelen toe te passen binnen een gvo. Hangt ook samen met de werkdruk
van de rc. '
5. De voorschriften met betrekking tot huiszoeking (tweemaal):
`Het bezoeken van meerdere panden tegelijk is een probleem. Het is hierbij voor de ovj moeilijk om niet in strijd te komen met het huidige recht
of de huidige wet.'
6. De regeling van de telefoontap (eenmaal):
'Dit kan het OM beter zelf regelen; dat werkt stukken sneller.'
7. Het feit dat verhoren vaak dubbelop gebeuren, zonder dat dit nodig is
(eenmaal).
Bij de raadslieden ziet één ondervraagde (te Arnhem) geen echte knelpunten. De overige tien daarentegen zien er des te meer. Zij noemen bij elkaar
maar liefst 23 verschillende knelpunten:
1. Een gemis aan beheersing van de input door de rc en in samenhang
daarmee een gemis aan goede planning (eenmaal):

2.
3.

4.
5.

6.

'Dit wordt alleen maar erger. Er kunnen nu bv. wel 15 milieu-officieren
komen, maar leidt dat ook tot 15 milieu-rc's?'
Gemis aan kwaliteit bij de raadslieden en bij het OM (eenmaal).
Dat het gvo de schuld krijgt, terwijl het OM de ware schuldige is (eenmaal):
'Het OM laat de zaak sloffen, het kabinet van de rc wordt misbruikt door
het OM.'
De dubbelfunctie van de re (eenmaal):
Onderwaardering van raadslieden (tweemaal):
'De raadslieden zouden actiever kunnen zijn, ware het niet dat alles zó
tijdrovend is, en er geen enkele honorering tegenover staat. Ik hoef er
echt niet schatrijk van te worden, maar een redelijke vergoeding verwacht ik wel. '
'De raadslieden kunnen wachten, zij kosten 't minste geld. Zelfs de tolk
gaat voor. '
Dat een gvo op verzoek van de verdachte alleen bij vh mogelijk is (tweemaal):
'Dit is met name een knelpunt in zaken waar alleen maar geen vh is wegens plaatsgebrek. '
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7. Gvo's nn (eenmaal):
'Daarbij wordt de hele verdachte uitgeschakeld! Vaak wordt er tegen
beter weten in een onderzoek geopend tegen een nn-verdachte. Al het
bewijs is dan mi. onrechtmatig verkregen. Als een ovj een vordering
indient tegen een nn-verdachte, terwijl hij wel weet om welke verdachte het gaat, is er volgens mij sprake van valsheid in geschrie. '
8. Gelijktijdigheid van gvo en voortgaand opsporingsonderzoek (driemaal).

9. Overbelasting van rc's (eenmaal).
10. Aantal rc's (te weinig) en organisatie van het kabinet van de rc (eenmaal) :

`In de voorfase moet meer mogelijk zijn, teneinde de zaak vóór de
openbare zitting beter uit te kristalliseren'.
11. Dat de rc in toenemende mate alleen maar ingeschakeld wordt voor autorisaties. Dit leidt tot uitholling van het gvo en van de rc-taak (eenmaal):
`Het hele onderzoek, uitgevoerd op een veel bekwamere manier dan hij
zelf nog zou kunnen, wordt hem panklaar aangeleverd in een onderzoek dat allang loopt. Het gvo blijft in de loop van het proces veel te
lang inhoudsloos. '
12. Dat er te veel verschoven wordt naar v66r de zitting (eenmaal):
'In de praktijk is het ontbreken van de onmiddellijkheid van de waarneming door de rechter niet te herstellen. '
13. Dat raadslieden er niet altijd op tijd kunnen zijn (eenmaal).
14. Het gebrek aan formele rechten tijdens het gvo (eenmaal).
15. De afwezigheid van de verdachte bij een getuigenverhoor (driemaal).
16. Het stelselmatig overtreden van een aantal wetsartikelen (eenmaal):
`Zoals bij het horen van getuigen onder ede (bv. bij undercover en aangevers van dealers); het anoniem horen zonder dat de verdachte wordt
opgeroepen. '
17. Dat de raadsman geen inzicht heeft in het geregelde overleg dat plaatsvindt tussen rc en ovj (eenmaal).

18. Dat de raadsman niet volledig op de hoogte is van de handelingen die
in het gvo verricht worden (eenmaal).
19. De onvolledige voorlichting van de rc door de politie (eenmaal).
20. Het horen van anonieme getuigen door de rc (eenmaal).
21. Dat er te veel loze gvo's zijn, met name bij tap en '97-ers' (eenmaal).
22. Gebrekkige bewaking van de toepassing van dwangmiddelen en de rechten van de verdachte (eenmaal).
23. Onvoldoende vooropleiding van de rc (eenmaal).
Vergelijken we bij wijze van samenvatting de antwoorden van de drie
beroepsgroepen, dan valt vooral op dat enkele rc's en vele ovj's hinder ondervinden van sluitingsperikelen, terwijl de raadslieden daarvan in het geheel geen last lijken te hebben. Andere knelpunten die zowel rc's als ovj's
(maar niet de raadslieden) noemen, zijn het gvo zelf en het feit dat dwangmiddelen afhankelijk zijn van het gvo. Twee omstandigheden worden van-
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uit alle drie de groepen als knelpunt genoemd. Dit zijn de dubbelfunctie
van de rc en de grote werkdruk van de rc.

Door één re worden de vele formaliteiten als knelpunt genoemd, door
drie leden van het OM meer in het bijzonder die met betrekking tot huiszoeking en telefoontap. Eén rc noemt de onmacht van de rc in terugverwezen zaken, één ovj het feit dat verhoren vaak nodeloos dubbelop gebeuren.
De raadslieden ten slotte noemen nog een heel scala van knelpunten. De
meeste hiervan hebben te maken met de rechtsbescherming van de verdachte; deze zou op een aantal punten verbetering verdienen.

12 Meningen over de toekomst van het
gvo

Bij vragen over huiszoeking en tap werd reeds gespeeld met de gedachte
van overheveling van deze dwangmiddelen naar de opsporingsfase, hetgeen
toepassing buiten het gvo om zou betekenen. We zagen dat zeven van de
re's, resp. acht van de ovj's en zes van de raadslieden (dus 21 van de 33
ondervraagden) geen bezwaar zouden hebben tegen een dergelijke overheveling van de huiszoeking (zie paragraaf 6.3.1). Ook het animo om de telefoontap buiten het gvo te brengen is groot: negen rc's, negen ovj's en zes
raadslieden (dus 24 van de 33 ondervraagden) zijn ervóór of althans niet
tegen (zie paragraaf 6.3.3).
Behalve voor het overhevelen van dwangmiddelen naar de opsporingsfase gaan er de laatste tijd ook stemmen op voor een volledige afschaffing
van het gvo.

Vraag: Wat vindt u van de gedachte om het gvo af te schaffen?
Zes van de elf rc's zijn tegen afschaffing van het gvo, twee zijn ervoor en
drie spreken hun twijfels uit. Enkele tegenstanders:

`Er zouden zelfs meer handelingen alleen op machtiging van de rc moeten
mogen, bv. het gebruiken van richtmicrofoons, het aanbrengen van plakkertjes onder auto's en het gijzelen van getuigen door de politie. X22
`Het zou een veronachtzaming betekenen van wat ieders rol in het rollenspel is. Er moet niet te veel op het bord van de politie komen; daarvoor
is de politie veel te fanatiek. En nogmaals: dat moet zij ook zijn. De hemel beware ons voor een niet fanatieke politie!'
`Het is van het uiterste belang dat de rc de zaak goed uitzoekt. Nu moet
20% van de zaken aangehouden worden. Zonder gvo zou dat 50% worden. Het zou een enorme toename van zittingen betekenen. '
`Het zou leiden tot een enorme kostenverhogende ontwikkeling. Verder tot
achteruitgang van de resultaten van het onderzoek, voortvloeiend uit mindere mogelijkheden tot flexibiliteit van de rechtbank. Het zou leiden tot
een minder rustige bejegening van getuigen ten gevolge van de ambiance
(toga's, podium); ook zou de intimidatie van getuigen gemakkelijker worden. Het zou leiden tot vertraging van de afhandeling. Het zou een rampzalige beslissing zijn met het oog op de waarheidsvinding. '

`Vanuit universitair standpunt kan ik me voorstellen dat men het eruit wil
gooien, maar praktisch gezien is het niet nodig. Het opsporingsapparaat
moet toch dingen op papier zetten; het is goed dat dat gebeurt. Ook de
rol van de rc is niet overbodig. Waarom dan het gvo afschaffen?'
22 Overigens is het gebruik van richtmicrofoons voor het verzamelen van bewijsmateriaal
thans niet wettelijk toegestaan.
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Een voorstander:
'Afschaffing lijkt me heel nuttig. Een aantal dingen kan heel goed buiten
het gvo. Bijvoorbeeld de toestemming om dwangmiddelen te gebruiken
en het horen van getuigen. Er zou i.p. v. het gvo een soort parallel moeten komen, meer een 'ad hoc gvo', waarbij je niet op de sluiting hoeft te
wachten. '

Ten slotte de drie re's die niet zonder meer ja of nee durven zeggen:
'De gedachte is voorstelbaar. Maar hoe moet het dan met de instructie?
Alles in handen van de politie zou misschien wel kunnen, maar daar zou
toch altijd een functionaris van de zittende magistratuur bij moeten zijn. '
`Stel dat het gvo werd afgeschaft, dan zouden advocaat en raadsman wel
in beroep moeten kunnen gaan wanneer een rc bepaalde dingen niet wil.
In elk geval is voor de benoeming van een psychiater geen gvo nodig. '
`Bij de huidige vorm van het gvo kan ik me afschaffing best voorstellen.
Maar voor bepaalde beslissingsmomenten moet er een onafhankelijke
rechter zijn. Je zit dan nog wel met het conflict dat zo'n rechter enerzijds onderzoeksrechter is, anderzijds ook beslist over de inbewaringstelling. Ik zou er dus voor zijn dat er één man komt voor de huiszoeking,
tap e. d. en één man voor de inbewaringstelling. Het moeten wel béíden
rechters zijn. '
Drie van de ovj's zijn tegen afschaffing van het gvo, hoewel een van hen
opmerkt dat zuiver technisch gezien de ovj beter het gvo zou kunnen leiden.
Een van de tegenstanders:

'De nadruk van het onderzoek ligt daarvoor in Nederland te veel op de
voorfase. Het zou niet reëel haalbaar zijn om alle gvo-onderzoek naar
de zitting te verplaatsen. Ook bij incidentele toetsing door de rc zou er
nog te veel overblijven, zoals het deskundigenonderzoek plus de reacties
van verdachte en getuigen daarop. Bovendien: tijdens het gvo heeft de
verdachte het gevoel dat hij meer aan zijn trekken komt dan in een opsporingsonderzoek. Soms is dat terecht. Uit het oogpunt van fair play is
het juist dat dit voor de verdachte zo blo. '
Zeven van de elf officieren zijn v66r afschaffing van het gvo in zijn huidige
vorm. Vijf van deze zeven geven echter te kennen dat zij wel behoefte hebben aan een rechterlijke toetsing in enigerlei vorm:
'Voor huiszoeking en tap zou een beschikking van de rc voldoende zijn.
Wel is er een soort rc nodig voor de toetsing van dwangmiddelen. '
'Er is wel rechterlijke toetsing gewenst, maar het kan veel simpeler. Het
hoeft niet speciaal een rc te zijn; 't kan bv. ook een rechter van instructie zijn. Nadeel van huidig gvo is dat de dossiers er nooit zijn; die liggen
bij de rc. Als ovj heb je wel een schaduwdossier, maar dat is niet altijd
goed bijgehouden.'

'Kan, maar er moet een mogelijkheid voor "gvo" zijn na terugverwijzing.
Het kan ook anders heten. Controlerende rechters zijn nodig, en wel
voor een marginale toetsing door rechters anders dan die in de strafkamer. '
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'We moeten wel een toetsingssysteem houden. Dit zou wel een rc voor
strafzaken kunnen zijn, maar dan iemand met veel meer een toetsende
rol dan nu. '

'Als de rc maar blijft, heb ik geen bezwaar. Het gvo is een soort soufé,
een pudding die nergens toe dient. '
Een laatste ovj ten slotte zou niet weten wat er voor het gvo in de plaats
moest komen:
'Met het huidig Europees Verdrag ontkom je niet aan een zekere rechterlijke controle op een deel van de opsporing. Ik zou niet weten wat er
beter functioneert dan het gvo. Maar ik ben onvoldoende geschoold om
hier gewichtige dingen op te kunnen zeggen. '
Van de raadslieden zijn er zeven tegen, althans niet vóór afschaffing. Twee
van hen (beiden te Amsterdam) zien als ideaalbeeld wel een terugdringing
van het gvo, maar zij zouden dan tevens een veel zwaarder accent op de
zitting gelegd willen zien. Aangezien dat niet haalbaar lijkt, kiezen zij dan
toch maar voor handhaving van het gvo.
'Idealiter zie ik terugdringing van het gvo ten faveure van een echte procesvoering aan het einde. De uitholling is te ver voortgeschreden. Het
gvo moet niet de wezenlijke zittingselementen vervangen. '
Eigenlijk is er een betere situatie denkbaar. Het gvo zou daarin niet of
slechts zelden nodig zijn; maar op de zitting zou dan goed onderzoek
moeten worden gedaan. In het buitenland duurt een zitting vaak dagen
en dagen. Daarvoor zijn veel rechters nodig. Maar zoiets zal hier toch
niet gebeuren; vindt men te duur. Toch zou een zwaarder accent op de
zitting, met echt onmiddellijkheidsbeginsel, beter zijn; dit mèt herstel van
het recht van de verdachte om getuigen op te roepen ter zitting. '
De andere vijf tegenstanders c.q. niet-voorstanders lijken veel voordelen te
zien in een 'zwaar' gvo, en vrezen dat zonder gvo en de bijbehorende rechterlijke, controle het opsporingsapparaat te veel macht krijgt, waardoor het
strafproces te inquisitoir van karakter wordt.
'Wel kan ik me vereenvoudigingen voorstellen, bv. splitsing in een klein
gvo en een groot gvo, maar dan beide in handen van de rc. '
'Ben er niet voor. Want de controlemogelijkheid verdwijnt, evenals de
mogelijkheid om het proces in een vroeg stadium te beïnvloeden. '
'In het gvo is enige controle mogelijk op de rechten van de verdachte.
Verder dient het gvo ervoor om te zorgen dat de verzameling van het
materiaal evenwichtig gebeurt en zo compleet mogelijk aan de rechter
wordt voorgelegd. Op die manier krijg je ook geen mensen ten onrechte
op de zitting. '
'De consequentie zou zijn dat de zaak eigenlijk door het opsporingsapparaat panklaar wordt gemaakt. Dan mis je de rechterlijke toetsing in de
ontzettend belangrijke voorfase. Het prettige van de rc is bovendien dat
je als raadsman een aanspreekpunt hebt. '
De resterende vier raadslieden zijn geen van allen uitdrukkelijk voorstander
van afschaffing van het gvo. Eventueel kunnen zij zich een strafproces zon-
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der gvo voorstellen, maar dan moet beslist aan bepaalde eisen worden voldaan.
'Ik stel als onverbiddelijke eis dat alle vormen van rechtsbescherming die
nu aan het gvo zijn opgehangen, dan aan het opsporingsonderzoek gekoppeld worden. Inclusief de aanwezigheid van de raadsman bij het politieverhoor. En dan nog zou men een rc moeten belasten met een soort
ombudsmanfunctie, voor geschillen tussen het opsporingsteam en de verdediging; een soort klachtenbureau. Ook nu al is het ontbreken van zo
iemand met een ombudsfunctie jegens gebeurtenissen in het opsporingsonderzoek een groot gemis. Toezicht is wenselijk. '
'Er moet wel wat voor terugkomen. De advocatuur maakt van het gvo het
beste gebruik; beter dan de rc en de ovj. Het zou goed zijn om een rechterlijke toetsingsambtenaar te hebben. Deze moet meer toetsend worden
dan de huidige rc en niet een verlengstuk van het opsporingsapparaat.
Wel moeten er mogelijkheden blijven om onder omstandigheden nog iets
uitvoerig uit te zoeken, bv. fraudezaken. '
'Er moet een kader zijn, een met waarborgen omklede procedure waarin
de rc functioneert. Dit hoeft niet per se het gvo te zijn. '
Voortbordurend op de gedachte van afschaffing van het gvo werd een vraag
gesteld over een mogelijk alternatief.

Vraag: Zoudt u voelen voor vervanging van het gvo door opsporingsonderzoek, waarover de ovj de leiding heeft en waarbij de rc telkens (op
vordering van de ovj of op eigen verzoek) zou kunnen worden betrokken
voor bepaalde onderzoekshandelingen?
De rc's die tegen volledige afschaffing van het gvo zijn, voelen uiteraard
geen van allen voor deze constructie.
'Ik zou me permanent voelen als niet meer dan de man met de competentie. Je rol zou geleidelijk aan afkalven. '
Van de twee rc's die v66r afschaffing van het gvo zijn, is de ene het helemaal eens met het geschetste alternatief. De andere weet het niet precies:
'In elk geval moet de rechter puur toetsen, geen opsporingshandelingen
verrichten. '
Van de drie ondervraagden die twijfels hebben, voelt één rc 'er niet voor,
de andere twee denken wel ongeveer in die richting:

'Maar het moet niet impliceren dat de rc niets mag doen dan alleen op
verzoek van de ovj. '
Ook bij de ovj's voelen de (drie) tegenstanders van afschaffing van het gvo
niet voor het hier genoemde alternatief. Van de zeven voorstanders van afschaffing voelen er zes in principe wèl voor de bedoelde vervanging van
het gvo. Enkele ovj's hebben hieraan echter het een en ander toe te voegen:
'Het zou kunnen, hoewel ik zelfs die betrokkenheid van de rc (nl. het verrichten van onderzoekshandelingen) niet nodig vind. '

'Je moet dan wel onderzoekscapaciteit naar het parket halen. Het betekent nl. een actievere betrokkenheid van de ovjs bij een deel van de opsporing. '
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`Als dat niet betekent dat ik voortdurend pas op de plaats moet maken
omdat de rc er niet is of niet bereikbaar is, dan heb ik er geen moeite
mee. Echter, het moet wel functioneel zijn. De rc moet niet alleen maar
een ornament zijn, d.w.z. iemand die de ovj slechts lastig valt. Het moet
een duidelijke taak zijn, die hij goed uit kan voeren ondanks de geringe
kennis die hij dan hebben zal. '

Eén voorstander (onder de officieren) van afschaffing voelt niet voor de genoemde vervanging. Zij ziet liever een marginale toetsing in tevoren vastgestelde zaken.
De zeven raadslieden die tegen (of niet vóór) afschaffing van het gvo zijn,
voelen al evenmin voor vervanging van het gvo door opsporingsonderzoek.
Van de vier ondervraagden die eventueel buiten het gvo zouden kunnen,
voelen twee niet voor het geschetste alternatief. Volgens één raadsman zou
het `eventueel, misschien' kunnen. De laatste raadsman antwoordt genuanceerd:
`Vervanging van het gvo mag niet gelijk zijn aan versterking van het opsporingsonderzoek. Het opsporingsonderzoek is de verantwoordelijkheid
van de ovj. De rc moet een duidelijke eigen rol hebben. Formeel zou het
dus wel juister zijn, maar de positie van het OM mag er niet door worden versterkt!'
Vraag: Gesteld dat de opsporing versterkt wordt, tot wat voor problemen
zal dit in de toekomst aanleiding kunnen geven?

De antwoorden op deze vraag lopen sterk uiteen, ook binnen de beroepsgroepen intern. Enkele rc's:
`Het kan nooit erger worden dan het nu is. '
`Dan verschuif je wat werk naar de zitting en krijg je daarover geklaag,
maar dat is niet erg. Het zal wel eens wat nader onderzoek vergen. Dat
moet dan maar. '
`De werkdruk moet niet groter worden dan die nu is. '
Enkele ovj's:
`Het gevaar dreigt dat politie en ovj's buiten hun boekje gaan. Bij een
aantal te nemen beslissingen is daarom wel behoefte aan `drempelen'.
De hiërarchie van het OM kan gebruikt worden als toetsingsmechanisme.
De hoofd-ovj kan goed fungeren als controleur.'
`Het zou een vergroting van de werklast voor het OM met zich brengen. '
`Ongetwijfeld zou dit leiden tot een toename van het aantal bewijsverweren. '

`De beslissing van de rc kan gefrustreerd worden door onwetendheid. '
`Dan haal je prompt (op basis van het Europees Verdrag) een sloot procedures binnen via de civiele rechter. Zo kom je van de regen in de drup.
Enkele raadslieden:
`Het betekent uitschakeling van de verdediging. '
`De opsporing moet niet versterkt, maar qua constructie moet het duidelijker worden. Wat is precies de taakafbakening?'
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`De afname van controlemogelijkheden. De ovj kan nu al nauwelijks meer
gezien worden als leider van het opsporingsonderzoek. Voorgestelde regeling zou leiden tot verdergaande beroepsdeformatie bij de opsporingsambtenaren. Het gvo vervult een goede voorbeeldfunctie voor de politie:
zij leren ervan. Het moet dus niet weg. '
Wie zich beraadt over de toekomst van het gvo, zal zich dienen af te vragen
waar in het strafproces het zwaartepunt van het onderzoek gelegd moet worden: is dat vóór of tijdens de zitting? Hoewel aan dit onderwerp geen afzonderlijke vraag gewijd was, kwam het tijdens de gesprekken herhaaldelijk
aan de orde. In enkele der bovenstaande citaten (zie de antwoorden van
raadslieden op de vraag over afschaffing van het gvo) is al te lezen dat
sommige ondervraagden de verschuiving van het zwaartepunt naar de voorfase zoals die zich de laatste jaren aan het aftekenen is, een moeilijk te verteren ontwikkeling vinden. Hun keuze voor handhaving van het huidige
gvo is er slechts op gericht om erger te voorkomen; eigenlijk zouden zij
liever zien dat een veel zwaarder accent op de zitting werd gelegd. Een rc:
`Ik ben een groot tegenstander van de steeds korter wordende zittingen.
Een dubbele moord wordt tegenwoordig in één uur afgehandeld. Dat is
een zeer foute ontwikkeling. De zittingsrechter zou zelf getuigen moeten
zien e. d. om zich een juist oordeel te kunnen vormen. Met andere woorden: er moet veel meer op de zitting gebeuren. Nu dat toch niet gebeurt,
moeten we echter maar proberen om zoveel mogelijk in het gvo te doen. '
Een advocaat:
`In het Nederlandse stelsel is het tegenwoordig zo dat alles wat van enig
belang is, gebeurt in het voorstation (dus vóór de zitting). Dit is hoogst
ongelukkig. Het wreekt zich voortdurend. Ik zou een ontwikkeling wensen waarbij alle partijen participeren in een vitale fase. Dat is nu helemaal niet het geval. Het hele proces wordt op die manier een papieren
aangelegenheid. De zittingsrechters baseren hun oordeel slechts op dossiers; maar procestechnisch bewijs haal je niet uit dossiers. En wat wij
advocaten doen, wordt dan vaak een farce. Door fatsoenlijke lieden kan
e.e.a. nog wel rechtgebreid worden, maar het is natuurlijk een beeije
gehannes. Zou je het onderzoek nog verder wegdrukken naar het OM,
dan stelt dit des te hogere eisen aan het eindproces. Het is een kwestie
van evenwicht. Al met al zie ik dus liever een andere procedure dan het
hier en daar wat bijslijpen aan een procedure die toch al ongewenst is.
Het is van belang dat de ovj ziet wat er gebeurt; maar ook de rechters
moeten dat zien! In het Duitse systeem is dat al zo. Maar introductie van
zo'n systeem in Nederland zal men waarschijnlijk te duur vinden. Onder
de huidige organisatie van de rechtspleging is afschaffing van het gvo
een bizar voorstel; het kan niet. Je zou twee keer zoveel rechters nodig
hebben.'
Een andere advocaat:

'Afschaffing van het gvo is een slechte gedachte. Een wetswijziging zal
echter niet veel oplossen, zolang er een stelsel is waarin het eindonder-
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zoek weinig meer voorstelt. Maar de voorwaarden voor een ècht accent
op het eindonderzoek zijn in Nederland afwezig. Dus dan toch maar het
gvo.
De verlegging van het zwaartepunt van het onderzoek naar de voorfase
wordt door een van de raadslieden als knelpunt genoemd (zie onder punt 12
van de door raadslieden genoemde knelpunten in hoofdstuk 11). Niet alle
ondervraagden echter zouden het zwaartepunt idealiter naar de zitting willen verleggen. Zo meent een andere advocaat (zie citaat bij punt 10 van
voornoemde knelpunten) dat er meer mogelijk moet zijn in de voorfase,
teneinde de zaak vóór de zitting beter uit te kristalliseren.
Samenvatting
De wens om het gvo af te schaffen lijkt sterker aanwezig bij het OM dan
bij de re's, terwijl onder de raadslieden deze wens nauwelijks leeft. Er zijn
twee voorstanders van afschaffing bij de re's en zeven bij de ovj's. De
meeste voorstanders onder de officieren geven te kennen dat zij niettemin
behoefte hebben aan een vorm van rechterlijke toetsing. Bij de raadslieden
zijn geen uitgesproken voorstanders; vier van hen kunnen zich echter een
situatie zonder gvo voorstellen. Ook zij wijzen op de noodzaak van een
vorm van rechterlijke toetsing. Eén rc, tevens voorstander van afschaffing
van het gvo, en zes van de zeven voorstanders bij de ovj's zouden voelen
voor vervanging van het gvo door opsporingsonderzoek, waarover de ovj
de leiding heeft en waarbij de re telkens (op vordering van de ovj of op
eigen verzoek) kan worden betrokken voor bepaalde onderzoekshandelingen. Van de vier raadslieden die eventueel niet tegen afschaffing zouden
zijn, staan er twee niet zonder meer afwijzend tegenover dit alternatief. Enkele ondervraagden spreken zich uit tegen de verlegging van het zwaartepunt van het onderzoek naar de fase vóór de zitting, waarvan in de praktijk
sprake is. Hun keuze voor handhaving van het huidige gvo is er slechts op
gericht om erger te voorkomen; eigenlijk zouden zij liever zien dat een
veel zwaarder accent op de zitting werd gelegd.
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Met uitzondering van de heer Veerman maken de leden van de begeleidingscommissie tevens deel uit van de (meer leden tellende) Commissie herijking Wetboek van
Strafvordering (Commissie Moons).

Bijlage 2: Het gerechtelijk vooronderzoek'

In vele gevallen is het opsporingsonderzoek niet voldoende om de zaak tot klaarheid
te brengen en rijp te maken voor de openbare behandeling. De officier van justitie
heeft niet de bevoegdheid om verdachten en getuigen tot verschijnen en de laatsten
tot het afleggen van verklaringen te dwingen. Het aanwenden van enige dwangmiddelen (huiszoeking, uitlevering door de post, schouw, deskundigen-benoeming) is
hem alleen toegestaan, indien hij tevens het instellen van een gerechtelijk vooronderzoek vordert. In die gevallen is het instellen van een gerechtelijk vooronderzoek,
althans de vordering tot het instellen daarvan noodzakelijk, doch ook zonder die
noodzaak kan de officier het geraden achten.
In de regel neemt de officier van justitie het initiatief door te vorderen dat de
rechter-commissaris tot het instellen van een gerechtelijk vooronderzoek zal overgaan (artt. 149, 181 Sv). Sedert de wet van 26 oktober 1973, S. 509 is het echter,
als de verdachte zich in voorlopige hechtenis bevindt, ook mogelijk dat de rechtercommissaris daartoe ambtshalve of op verzoek van de verdachte overgaat (art. 184).
De rechter-commissaris
De rechter-commissaris is, zoals zijn naam aanduidt rechter, lid van de rechtbank.
Zijn taak bestaat in het verzamelen van bewijsmateriaal, ter voorbereiding van het
onderzoek op de terechtzitting. Hij zoekt uitsluitend de waarheid, zowel de de verdachte belastende waarheid als die, welke hem van verdenking kan bevrijden. De
rechter-commissaris moet dus bij het voeren van zijn onderzoek een volkomen objectief standpunt innemen. Volgens sommigen is dit een taak, die zijn krachten te
boven gaat: de rechter-commissaris mag nog zo'n onbevooroordeeld man zijn, wanneer hij onderzoekt en dus actief optreedt, kan hij niet nalaten zich een mening over
de zaak te vormen, in negen van de tien gevallen in het nadeel van de verdachte en
het kan niet anders, of de richting die zijn onderzoek neemt, ondervindt daarvan
invloed. Dit is niet bevorderlijk voor de eerbied voor de rechterlijke macht en deze
overwegingen leiden sommige schrijvers tot de conclusie, dat de rechter-commissaris niet de juiste persoon is om het gerechtelijk vooronderzoek te voeren, maar dit
beter toevertrouwd kan worden aan de officier van justitie, terwijl de taak van de
rechter-commissaris zich dan zou beperken tot toezicht op dit onderzoek en het
nemen van beslissingen in geval van geschil tussen officier en verdachte. Bovendien
zou tegen eventueel machtsmisbruik van de onafzetbare rechter niet kunnen worden
opgetreden, tegen de afzetbare en aan hogere instanties verantwoordelijke officier
van justitie echter wel.

Bij de herziening van het wetboek (van 1921, mb) is deze kwestie onder de ogen
gezien, doch de rechter-commissaris heeft zijn vroegere positie behouden, voornamelijk op de volgende gronden: het instituut van het onderzoek door de rechtercommissaris is hier volkomen ingeburgerd en geniet het vertrouwen van de bevol-

Met toestemming van de uitgever overgenomen uit: A. Minkenhof. De Nederlandse strafvordering. Vierde (voorlaatste) druk, Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1981. Met
weglating van voetnoten. De geciteerde wetsartikelen hebben alle betrekking op het Wetboek van Strafvordering.
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king; werd hij vervangen door de officier van justitie, dan zou de verdachte niet
beter af zijn, integendeel, de rechter-commissaris mag niet steeds objectief genoeg
zijn, objectiever dan de officier van justitie en vooral dan de lagere opsporingsambtenaren is hij uit de aard van zijn betrekking toch zeker. Waar het streven was de
verdachte in het voorbereidende onderzoek meer rechten te geven, zou men hem de
bevoegdheid moeten schenken een tegeninstructie te voeren, wat tot onoverkomelijke bezwaren zou leiden en overigens ook alleen aan die verdachten ten goede zou
komen, die in staat zijn goede rechtskundige hulp te betalen. Met erkenning van de
theoretische bezwaren behield het ontwerp en vervolgens het wetboek de rechtercommissaris dus in zijn oude positie.
Op een ander punt poogde het ontwerp in ontstane bezwaren te voorzien. Men
klaagde erover, dat het de rechters-commissarissen, die voor twee jaar benoemd
werden en zich niet dadelijk een herbenoeming behoefden te laten welgevallen,
wanneer zij dit niet wensten (wat ze meestal niet deden) aan ervaring ontbrak, hetgeen een reden te meer was om hun taak beter aan de officieren van justitie toevertrouwd te achten. Het ontwerp wilde hierin voorzien, door een langere diensttijd in
te stellen en overigens de betrekking van rechter-commissaris aanlokkelijker te maken, o.a. door hogere bezoldiging, wat zou moeten leiden tot het instituut van vaste
rechters-commissarissen.
Hiertegen rees oppositie; men vreesde, dat de voorgestelde verandering ten gevolge zou hebben, dat de rechter-commissaris aan objectiviteit zou verliezen, wat
hij aan ervaring won, dat hij op den duur geneigd zou zijn in iedere verdachte een
schuldige te zien, zgn. `crimineel' zou worden. Dit leidde ertoe, dat de wijziging
werd teruggenomen.
De rechter-commissaris wordt nu evenals vroeger benoemd door het gerechtshof
(niet, zoals was voorgesteld, door de Koning), voor twee jaren, nadat de procureurgeneraal en de voorzitter der rechtbank zijn gehoord (art. 168). Na afloop van zijn
diensttijd brengt hij de zaken aan welker behandeling hij begonnen was ten einde
(art. 169).
Bij verhindering of ontstentenis wordt de rechter-commissaris door een zijner
mede-rechters-commissarissen vervangen. Ontbreekt deze of is hij verhinderd, dan
wordt de dienst waargenomen door een vervanger, die de rechtbank bij voorbaat uit
haar leden kan aanwijzen (art. 170).
De rechter-commissaris heeft ook buiten het gerechtelijk vooronderzoek een taak,
nl. het geven van bevelen tot bewaring (art. 63) en van bevelen tot handhaving van
de openbare orde (art. 540 v.). De bevelen tot bewaring worden gegeven op de
vordering van de officier van justitie, met één uitzondering: indien gedurende het
onderzoek van de rechter-commissaris, bij afwezigheid van de officier enig strafbaar feit wordt begaan, dan doet de rechter-commissaris daarvan een proces-verbaal
opmaken, dat hij opzendt aan de bevoegde ambtenaar O.M. In dat geval kan hij tevens ambtshalve een bevel tot bewaring geven, natuurlijk wanneer de overige voorwaarden daarvoor vervuld zijn (art. 178).
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De opzet van het gerechtelijk vooronderzoek blijft ongewijzigd. De commissie stelt
voor het gerechtelijk vooronderzoek te moderniseren en te stroomlijnen, zodat het
voldoet aan de in de praktijk gestelde eisen en voorts verenigbaar is met de eisen
die daaraan door de Grondwet en de internationale verdragen op het gebied van de
rechten van de mens worden gesteld.
De verdachte, jegens wie door of vanwege de Staat een handeling is verricht,
waaraan hij in redelijkheid de verwachting kan ontlenen dat tegen hem ter zake van
een bepaald feit in Nederland een vervolging zal worden ingesteld, wordt in het
voorstel van de commissie het recht verleend de RC te verzoeken bepaalde onderzoekshandelingen te verrichten. Een soortgelijk verzoek kan de verdachte doen, indien ter zake van een bepaald feit de vervolging is aangevangen doch geen gerechtelijk vooronderzoek is ingesteld, zolang ten minste het onderzoek op de
terechtzitting niet is aangevangen. Het verzoek moet schriftelijk zijn gedaan, moet
een opgave behelzen van de handelingen van onderzoek die door de RC dienen te
worden verricht en moet met redenen omkleed zijn. De commissie stelt voor de RC
bij zijn beslissing op een dergelijk verzoek een grote discretionaire bevoegdheid te
geven en geen gronden in de wet op te nemen die de RC bij zijn beslissing in acht
dient te nemen. Tegen de beschikking van de RC staat geen rechtsmiddel open. De
RC kan het verzoek van de verdachte zonder voorafgaand verhoor afwijzen, indien
naar zijn oordeel de verdachte in zijn verzoek kennelijk niet ontvankelijk is of het
verzoek kennelijk ongegrond is. Bevindt de verdachte zich in voorlopige hechtenis,
dan kan de RC ook ambtshalve bepaalde handelingen van onderzoek verrichten.
De commissie stelt een vereenvoudiging van de procedure betreffende de sluiting
van het gerechtelijk vooronderzoek voor. Zij bepleit een regeling, inhoudende dat
de sluiting van het gerechtelijk vooronderzoek door de RC zowel voor de OvJ als
voor de verdachte onherroepelijk is. De thans in de wet aan de sluiting gestelde
eisen dienen te worden gehandhaafd. Indien de RC oordeelt dat het gerechtelijk
vooronderzoek is voltooid of dat tot voortzetting daarvan geen grond bestaat, sluit
hij het onderzoek bij een beschikking, waarin de reden der sluiting is vermeld. De
RC doet de beschikking houdende sluiting van het gerechtelijk vooronderzoek vervolgens toekomen aan de OvJ en, indien deze bekend is, aan de verdachte. De
commissie stelt ten slotte voor artikel 241 Sv in die zin te wijzigen dat de OvJ en
de verdachte zich na de sluiting van het gerechtelijk vooronderzoek direct tot de RC
kunnen wenden met het verzoek nog vóór de aanvang van het onderzoek ter terechtzitting een bepaalde onderzoekshandeling te verrichten.

De commissie stelt vervolgens voor, ingeval ter zake van een feit waarop een
gerechtelijk vooronderzoek betrekking heeft, de OvJ wettelijk te verplichten zorg te
dragen dat de RC hieromtrent ten spoedigste wordt ingelicht. Ingeval ter zake van
een feit waarop een gerechtelijk vooronderzoek betrekking heeft, de verdachte of
een andere persoon door de politie wordt gehoord, dient in het voorstel van de

Met toestemming van de uitgever overgenomen uit: Herziening van het gerechtelijk vooronderzoek: een rapport van de Commissie herijking Wetboek van Strafvordering (voorzitter Ch.M.J.A. Moons). Arnhem, Gouda Quint, 1990, pp. 193-197.
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commissie het verhoor van de verdachte of een andere persoon zo veel mogelijk
onder dezelfde condities plaats te vinden als het verhoor door de RC.
Ingeval de wet voorschrijft dat de uitoefening van een bepaalde strafvorderlijke
bevoegdheid door de OvJ of, bij diens verhindering de hulpofficier, gekoppeld is
aan de voorwaarde dat door de OvJ de instelling van een gerechtelijk vooronderzoek
wordt gevorderd, dient deze koppeling naar het oordeel van de commissie uit het
Wetboek van Strafvordering te verdwijnen en dient hetzij de uitoefening van die bevoegdheid door de (hulp)officier van justitie te worden verbonden aan een voorafgaande machtiging van de RC hetzij deze bevoegdheid te worden verzelfstandigd.
Het algemene en uitdrukkelijke verlof van de rechtbank dient eveneens te vervallen, met uitzondering van het verlof ter zake van de terbeschikkingstelling van de
door de RC in het kader van de internationale rechtshulp inbeslaggenomen stukken
van overtuiging aan de OvJ.
De wettelijke regeling van de bevoegdheden ter inbeslagneming dient naar het
oordeel van de commissie te worden herzien. Zij stelt voor aan de opsporingsambtenaar een algemene bevoegdheid tot het betreden van plaatsen ter inbeslagneming
alsmede een algemene inbeslagnemingsbevoegdheid te verschaffen. De commissie
acht het gewenst in het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot deze algemene inbeslagnemingsbevoegdheid van opsporingsambtenaren een beperking aan te
brengen in die zin dat er buiten heterdaad sprake dient te zijn van een misdrijf als
omschreven in artikel 67, eerste lid, Sv. De combinatie van de bevoegdheid tot het
betreden van plaatsen, inclusief de woning, en de algemene inbeslagnemingsbevoegdheid brengt mede dat de opsporingsambtenaar alleen voor de hand liggende
voorwerpen in beslag mag nemen.
De commissie stelt vervolgens voor de term huiszoeking te vervangen door de
term "doorzoeken". In geval van het doorzoeken van een woning, waarvan de toegang door de bewoner wordt geweigerd, is de RC de centrale autoriteit. In geval
van ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit of in geval van een misdrijf als
omschreven in artikel 67, eerste lid, Sv en indien er sprake is van dringende noodzakelijkheid en de komst van de RC niet kan worden afgewacht, komt deze bevoegdheid toe aan de OvJ of, bij diens verhindering de hulpofficier, met dien verstande dat een verlof van de RC vereist is. De door de commissie voorgestelde
regeling voorziet ook in een dergelijke spoeddoorzoeking tijdens een gerechtelijk
vooronderzoek na een daartoe verkregen verlof van de RC, met dien verstande dat
de RC dient zorg te dragen dat hij zo spoedig mogelijk ter plaatse is.
Bij het doorzoeken van andere plaatsen dan een woning, waarvan de toegang
door de bewoner wordt geweigerd, is de OvJ de centrale autoriteit. De hulpofficier
heeft daartoe verlof van de OvJ nodig. De commissie stelt tevens voor de opsporingsambtenaar de bevoegdheid te verlenen om in afwachting van de komst van de
tot het doorzoeken van de woning bevoegde autoriteit die maatregelen te nemen
welke redelijkerwijs nodig zijn om wegmaking, onbruikbaarmaking, onklaarmaking
of beschadiging van het voor inbeslagneming vatbare voorwerp te voorkomen.
Het doorzoeken van vervoermiddelen in geval van ontdekking op heterdaad van
een strafbaar feit of in geval van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste
lid, Sv kan naar het oordeel van de commissie aan een gewone opsporingsambtenaar worden opgedragen.
De commissie stelt zich op het standpunt dat er in het Wetboek van Strafvordering naast de bevoegdheid tot het doorzoeken van plaatsen geen tweede onderzoeksbevoegdheid, te weten een (eenvoudig, beperkt) onderzoek van plaatsen, dient te
bestaan.
In geval van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, Sv dient naar
het oordeel van de commissie een gewone opsporingsambtenaar de bevoegdheid te
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bezitten een persoon, die redelijkerwijs moet worden vermoed houder te zijn van
een voor inbeslagneming vatbaar voorwerp, te bevelen dat hij dit ter inbeslagneming zal uitleveren. De commissie bepleit voorts een harmonisatie van de regeling
in het Wetboek van Strafvordering en de bijzondere wetten in die zin dat een bevel
tot uitlevering aan de verdachte krachtens een bijzondere wet alleen kan worden gegeven ingeval de inbeslagneming geschiedt ten einde de verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer daarvan mogelijk te maken.
De commissie stelt voor in geval van ontdekking op heterdaad van een strafbaar
feit of in geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste
lid, Sv de OvJ ter aanhouding van de verdachte de bevoegdheid te verlenen elke
plaats, waaronder een woning waarvan de toegang door de bewoner wordt geweigerd, te doorzoeken. Het doorzoeken van een plaats geschiedt onder leiding van de
OvJ. Bij dringende noodzakelijkheid en indien het optreden van de OvJ niet kan
worden afgewacht, kan een hulpofficier na een daartoe van de OvJ verkregen verlof
deze bevoegdheid uitoefenen. De opsporingsambtenaar kan, in afwachting van de
komst van de (hulp)officier van justitie, de maatregelen nemen die redelijkerwijs
nodig zijn om te voorkomen dat de verdachte zich aan zijn aanhouding onttrekt.
Een soortgelijke regeling wordt voorgesteld bij het doorzoeken van plaatsen ter
aanhouding in geval van een last tot tenuitvoerlegging van een bevel tot vrijheidsbeneming of een veroordelend vonnis of arrest.
De commissie is van oordeel dat de telefoontap in de wet losgekoppeld dient te
worden van het gerechtelijk vooronderzoek. De commissie stelt vervolgens voor de
geldigheidsduur van het door de RC op vordering van de OvJ gegeven bevel tot het
afluisteren of opnemen van telefoongesprekken door een opsporingsambtenaar aan
een maximum van vier weken te binden. De RC kan een dergelijk bevel telkens op
vordering van de OvJ met eenzelfde periode verlengen.
De in de wet ten aanzien van een telefoontap gestelde voorwaarden dienen naar
het oordeel van de commissie enigszins te worden gewijzigd. Een bevel tot het afluisteren van telefoongesprekken kan slechts worden gegeven, indien:
a. uit bepaalde feiten of omstandigheden blijkt van een redelijk vermoeden dat
een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid is begaan, dat gezien zijn aard,
of het georganiseerd verband waarin het is begaan, of de samenhang met andere begane misdrijven, een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert, en
b. het bevel redelijkerwijs nodig is voor het aan de dag brengen van de
waarheid.
De in artikel 125g Sv gestelde voorwaarde dat alleen telefoongesprekken mogen
worden afgeluisterd ten aanzien waarvan het vermoeden bestaat dat de verdachte eraan deelneemt, komt in het voorstel van de commissie te vervallen.
Na de beëindiging van de telefoontap dient de OvJ, of in geval van een gerechtelijk vooronderzoek de RC, de verdachte alsmede de houder van een niet voor het
publiek toegankelijke aansluiting welke is afgeluisterd, indien deze een ander dan de
verdachte is, zodra het belang van het onderzoek zulks toelaat, mede te delen dat en
over welke periode is afgeluisterd.
De commissie bepleit invoeging in de wettelijke regeling met betrekking tot de
telefoontap van een bepaling die waarborgt dat gegevens die kunnen dienen ter opsporing van begane of nog te begane misdrijven als omschreven in artikel 67, eerste
lid, Sv die gezien hun aard, of het georganiseerd verband waarin zij zijn of zullen
worden begaan, of de samenhang met andere begane of nog te begane misdrijven,
een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren of zullen opleveren, bewaard kunnen blijven in een politieregister. De RC respectievelijk de OvJ- dient hiervoor vrijstelling van vernietiging te verlenen.
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De commissie is van oordeel dat voor de OvJ in geval van een afwijzing van zijn
vordering tot het doen verrichten van een bepaalde onderzoekshandeling alleen het
rechtsmiddel van hoger beroep dient open te staan.
De commissie stelt voor in geval van een beperking van het verkeer tussen
raadsman en verdachte een vervangende raadsman aan de verdachte toe te voegen.
De commissie vindt geen termen aanwezig om aan de OvJ enige bevoegdheid
toe te kennen tot het geven van bevelen ex artikel 30 of artikel 50 Sv.
Naar het oordeel van de commissie dient de algemene bevoegdheid tot het houden van een schouw te worden overgedragen aan de OvJ en de hulpofficier.
De commissie stelt voor de OvJ een bevoegdheid tot het bevelen van een onderzoek door vaste gerechtelijke deskundigen te verschaffen en de in artikel 151 aanhef
te dien aanzien gestelde beperkingen te laten vervallen. Dit onderzoek kan zowel
een technisch onderzoek als een onderzoek naar de persoonlijkheid van de verdachte omvatten. De bevoegdheid van de hulpofficier tot het gelasten van een onderzoek
door vaste gerechtelijke deskundigen dient beperkt te blijven tot de zuiver technische onderzoeken, bijv. een onderzoek van het Gerechtelijk Laboratorium.

Indien de RC bevoegd is enig onderzoek te doen, dient hij naar het oordeel van
de commissie de gewenste onderzoekshandeling zelf binnen het rechtsgebied van
een andere rechtbank te kunnen verrichten. Alleen bij dringende noodzakelijkheid
kan de RC een bepaalde onderzoekshandeling aan een collega in een ander arrondissement overdragen.
De commissie stelt voor de RC te verplichten een tolk te benoemen, indien een
verdachte, getuige of deskundige de Nederlandse taal onvoldoende beheerst.
De commissie bepleit een verlenging van de termijn voor klinische observatie
bedoeld in de artikelen 196-198 of 509g Sv van zes naar zeven weken ten einde een
observatie in het Pieter Baan Centrum onder het bereik van deze bepalingen te
brengen.
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Tabel 1: Overzicht van het aantal opgevraagde strafdossiers van in 1987 ingeschreven
strafzaken waarin een gerechtelijk vooronderzoek was ingesteld, per rechtbank
10%-steekproef
arrondissementsrechtbank

opgevraagd
abs.

beschikniet
baar
beschikbaar
%
abs.

totale steekproef
(=incl. extra steekproef)
opgebeschikniet
baar beschikbaar
vraagd
abs.
abs.
%

Amsterdam
Almelo
Arnhem
Breda
Leeuwarden
Utrecht

194
17
14
36
19
41

160
16
13
33
18
31

18
6
7
8
5
24

194
77
80
74
76
79

160
72
71
71
65
67

17
6
11
4
14
15

's-Gravenhage
Rotterdam
Maastricht
Assen

81
123
9
10

74
111
9
10

9
10
-

81
123
9
10

74
111
9
10

9
10
-

totaal

544

475

13

803

710

12
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Tabel 2: Vergelijking van populatie van in 1987 afgedane strafzaken en steekproef van 10%
van in 1987 ingeschreven strafzaken waarin een gvo was ingesteld
populatie*
abs.
%
afgedaan door OM
afgedaan door rechter
misdrijven:
Wetboek van Strafrecht
openbare orde en gezag
leven en persoon
ruwheidsmisdrijven
vermogensmisdrijven
waarvan:
- gekwalificeerde diefstal (art. 311)
- diefstal met geweld (art. 312)
seksuele misdrijven
overige misdrijven WvSr
Wegenverkeerswet
Opiumwet
harddrugs (art. 10)
softdrugs (art. 11)
Vuurwapenwet
Telegraaf en Telefoonwet

steekproef**
abs.
%

997
5.654

15
85

98
377

21
89

5.406
228
836
248
3.501

81
3
13
4
53

389
11
72
21
241

82
2
15
4
51

1.729
691
576
17

26
10
9
0

95
66
43
-

20
14
9
-

57

1

-

-

1.110
971
139

17
15
2

71
68
3

15
14
1

59

1

2

0

3

0

1

0

Algemene Wet inzake Rijksbelastingen

4

1

Wet op de Kansspelen

1

0

overige wetten

14

0

-

-

overtredingen

2

0

-

-

100%

468***

100%

totaal

6.651

* bron: CBS, Criminaliteit en Strafrechtpleging 1987
gegevens over het misdrijf op basis van het delict in de vordering gvo
*** in zeven gevallen onbekend
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Tabel 3: Het aantal gewone strafzaken waarin een gerechtelijk vooronderzoek (gvo) was
ingesteld; door OM en rechter afgedane zaken, 1981 t/m 1989
jaar

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

totaal afgedaan

192.784
204.667
219.161
217.380
220.856
219.614
223.806
227.258
228.082*

waarvan met gvo
abs.
%
7.760
8.013
7.732
6.738
7.247
7.509
6.651
6.292
6.124

4,0
3,9
3,6
3,1
3,3
3,4
3,0
2,8
2,7

* exclusief nietigverklaringen van de dagvaarding
Bron: CBS, Criminaliteit en Strafrechtpleging, 1982-83, 1984 t/m 1988, bewerking WODC
Cijfers over 1989 aparte opgave van het CBS.
NB In 1987 en 1988 blijft het percentage gvo-zaken gelijk als de nietigverklaringen van de
dagvaarding buiten beschouwing worden gelaten.
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Tabel 4: Gewone strafzaken rechtbanken in eerste aanleg: afgedaan door het OM, waaronder
sepots en transacties naar hoofdgroepen van misdrijven en overtredingen, 1987
totaal afgedaan
absoluut

waarvan met gvo
abs.
%

misdrijven

134.967

997

0,7

Wetboek van Strafrecht
openbare orde en gezag
leven en persoon
W.O.
eenvoudige mishandeling
ruwheidsmisdrijven
W.O.
vernieling
vermogensmisdrijven
W.O.
diefstal
W.V.
eenvoudige (art. 310)
gekwalificeerde (art. 311)
met geweld (art. 312)
heling c.q. schuldheling (art. 416-417bis)
sexuele misdrijven
overige misdrijven Wetboek van Strafrecht

101.658
9.420
9.679

802
28
142

0,8
0,3
1,5

5.599
8.223

9
48

0,2
0,6

7.215
72.201

4
460

0,1
0,6

58.309

292

0,5

25.458
31.280
1.571
5.757
1.860
275

14
191
87
32
119'
5

0,1
0,6
5,6
0,6
6,4
1,8

22.427
12.657
4.847
591
519
2.136
291
1.386

7
4
2
1
-

0,0
0,0
0,3
0,0
-

6.039
4.897
1.142

181
133
48

3,0
2,7
4,2

Wegenverkeerswet
rijden onder invloed (art. 26)
doorrijden na ongeval (art. 30, lid 1)
rijden na ontzegging (art. 32)
medewerking weigeren aan onderzoek (art. 33a, lid 3 en 5)
dood of zwaar lichamelijk letsel door schuld (art. 36)
joyriding (art. 37)
overige misdrijven Wegenverkeerswet
Opiumwet
harddrugs (art. 10)
softdrugs (art. 11)
Telegraaf- en Telefoonwet

1.741

-

-

Vuurwapenwet

2.312

7

0,3

overige wetten

790

-

-

overtredingen

106

-

-

135.073

997

totaal

Bron: CBS, Criminaliteit en Strafrechtpleging 1987, bewerking WODC
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Tabel 5: Gewone strafzaken rechtbanken in eerste aanleg: afgedaan door rechter, waaronder
schuldverklaringen, vrijspraken en ontslagen van rechtsvervolging naar hoofdgroepen van misdrijven en overtredingen 1987
totaal afgedaan waarvan met gvo
absoluut
abs.
%
misdrijven

88.640

5.652

6,4

Wetboek van Strafrecht
openbare orde en gezag
leven en persoon
W.O.
eenvoudige mishandeling
ruwheidsmisdrijven
W.O.

54.966
5.082
7.009

4.604
200
694

8,4
3,9
9,9

4.185
4.210

68
200

1,6
4,8

vernieling
vermogensmisdrijven
W.O.

3.547
37.190

18
3.041

0,5
8,2

diefstal
W.V.
eenvoudige (art. 310)
gekwalificeerde (art. 311)
met geweld (art. 312)
heling c.q. schuldheling (art. 416-417bis)
sexuele misdrijven
overige misdrijven Wetboek van Strafrecht

28.144

2.310

8,2

9.258
17.093
1.793
3.018
1.024
451

168
1.538
604
168
457
12

1,8
9,0
33,7
5,6
44,6
2,7

Wegenverkeerswet
rijden onder invloed (art. 26)
doorrijden na ongeval (art. 30, lid 1)
rijden na ontzegging (art. 32)
medewerking weigeren aan onderzoek (art. 33a, lid 3 en 5)
dood of zwaar lichamelijk letsel door schuld (art. 36)
joyriding (art. 37)
overige misdrijven Wegenverkeerswet

27.735
20.046
2.935
729
2.722
533
150
620

50
21
5
12
4
1
7

0,2
0,1
0,2
0,4
0,8
0,7
1,1

Opiumwet
harddrugs (art. 10)
softdrugs (art. 11)

2.623
2.151
472

929
838
91

35,4
39,0
19,3

Telegraaf- en Telefoonwet

1.237

3

0,2

Vuurwapenwet

1.537

52

3,4

overige wetten

542

14

2,6

overtredingen

92

2

2,2

5.654

6,4

onbekend
totaal

1
88.733

Bron: CBS, Criminaliteit en Strafrechtpleging 1987, bewerking WODC
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Tabel 6: Aard strafbare feiten genoemd in de vordering resp. nadere vordering voor het gvo;
steekproef (10%) uit in 1987 ingeschreven strafzaken waarin een gvo is ingesteld
vordering

strafbaar feit

nadere vordering*

le feit 2e feit 3e feit

le feit 2e feit

totaal

3e feit

1. vermogensmisdrijf
waarvan:
- gekwal. diefstal
- diefstal met geweld
2. misdrijven tegen
leven en persoon
waarvan:
- ernstige misdrijven tegen
leven en persoon
3. seksuele misdrijven
4. ruwheidsmisdrijven
5. misdrijven tegen openbare
orde en gezag
6. overige misdrijven WvSr
7. misdrijven Opiumwet
8. misdrijven WVW
9. Telegraaf- en Telefoonwet
10. Vuurwapenwet
11. Belastingwetten
12. Wet op de kansspelen

241

128

50

20

16

9

464 = 58%

95
66

57
19

26
4

6
5

5
5

1
3

190 = 24%
102 = 13%

72

22

10

1

-

1

106 = 13%

51
43
21

8
15
11

2
7
4

1
2
-

1
-

-

62 =
68 =
36 =

8%
9%
5%

11
1
71
1
2
4
1

3
10
7
1
-

2
1
1
3
-

5
-

1
-

-

16
2
87
1
12
6
1

0%
1%
1%
0%

totaal strafbare feiten
totaal aantal gvo's

468

197

78

28

18

10

468

* in verband met wijziging of aanvulling ad strafbare feiten

= 2%
= 0%
= 11%
=
=
=
=

799 = 100%

468
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Tabel 7: Het aantal door het OM en de rechter afgedane gewone strafzaken en het aantal
zaken waarin een gvo was ingesteld, per arrondissement, 1987
totaal afgedaan
absoluut
's-Hertogenbosch
Breda
Maastricht
Roermond
Arnhem
Zutphen
Zwolle
Almelo
's-Gravenpage
Rotterdam
Dordrecht
Middelburg
Amsterdam
Alkmaar
Haarlem
Utrecht
Leeuwarden
Groningen
Assen
totaal

waarvan met gvo
abs.
%

18.261
12.780
12.782
7.853
16.325
6.819
7.196
8.902
20.857
24.213
6.185
4.222
25.751
7.732
11.207
13.779
5.678
7.972
5.292

260
310
77
127
117
85
118
469
711
1.117
198
115

223.806

Bron: CBS, Criminaliteit en Strafrechtspleging 1987, bewerking WODC

1.581
137
620
288

1,4
2,4
0,6
1,6
0,7
1,2
1,6
5,3
3,4
4,6
3,2
2,7
6,1
1,8
5,5
2,1

130
114
77

2,3
1,4
1,5

6.651

3,0
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Tabel 7a: Het aantal door het OM en de rechter afgedane gewone strafzaken waarin een gvo
was ingesteld, absoluut en in procenten van het totaal aantal afgedane zaken, per
arrondissement, 1987, 1988 en 1989
aantal absoluut

's-Hertogenbosch
Breda
Maastricht
Roermond
Arnhem
Zutphen
Zwolle
Almelo
's-Gravenhage
Rotterdam
Dordrecht
Middelburg
Amsterdam
Alkmaar
Haarlem
Utrecht
Leeuwarden
Groningen
Assen
totaal

in % van totaal aantal
afgedane zaken
1988
1989
1987

1987

1988

1989

260
310
77
127
117
85
118
469

188
200
71
170
99
72
166
477

232
211
109
157
168
47
134
396

1,4
2,4
0,6
1,6
0,7
1,2
1,6
5,3

1,0
1,6
0,6
2,2
0,7
1,1
2,3
5,4

1,1
1,8
1,0
2,1
1,0
0,7
1,7
5,0

• 711
1.117
198
115

726
933
234
155

756
758
265
123

3,4
4,6
3,2
2,7

3,2
4,1
3,2
3,1

4,1
2,9
4,0
2,3

1.581
137
620
288

1.441
100
609
302

1.261
144
679
281

6,1
1,8
5,5
2,1

5,6
1,4
5,3
2,2

4,2
1,9
6,3
2,1

130
114
77

146
74
129

181
115
107

2,3
1,4
1,5

2,2
0,8
2,2

2,8
1,3
2,2

6.651

6.292

6.124

3,0

2,8

2,7

Bron: CBS, Criminaliteit en Strafrechtspleging 1987 en 1988, bewerking WODC
Cijfers over 1989 aparte opgave CBS (excl. nietigverklaringen van de dagvaarding, zie ook
tabel 3 in deze bijlage).
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Tabel 8: Gedetailleerd overzicht van aantal en aard van de per gvo verrichte onderzoekshandelingen, steekproef (10%) van de in 1987 ingeschreven strafzaken waarin een gvo
was ingesteld
aantal zaken
absoluut
%
totaal aantal met één onderzoekshandeling
waarvan:
1. alleen verhoor verdachte
2. alleen deskundige(n) benoemd
3. alleen telefoontap
4. alleen huiszoeking
5. overige met een onderzoekshandeling

106

22

93
5
3
2
3

20
1
1
0
1

totaal aantal met twee onderzoekshandelingen
waarvan:
6. verhoor verdachte + horen getuige(n)
7. verhoor verdachte + medewerking reclassering
8. verhoor verdachte + benoeming deskundige(n)
9, verhoor verdachte + beperkingen voorlopige hechtenis
10. verhoor verdachte + persoonlijkheidsonderzoekminderjarige
11. huiszoeking + inbeslagneming

153

32

46
42
26
8
7
6

10
9
5
2
1
1

3
5
3
3
7

1
1
1
1
1

totaal aantal met drie onderzoekshandelingen
waarvan:
18. verhoor verdachte + huiszoeking + inbeslagneming
waarvan spoedhuiszoeking
17. verhoor verdachte + medewerking reel. + benoeming desk.
20. verhoor verdachte + medew. recl.+ persoonlijkheidsond. minderj.
19. verhoor verdachte + medew. recl.+ beperkingen vh
16. verhoor verdachte + medew. reet.+ horen getuige(n)
21. verhoor verdachte + horen getuige(n) + benoeming desk.
22. verhoor verdachte + horen getuigen + beperkingen vh
23. verhoor verdachte + benoeming desk. + inl. desk.
24. verhoor verdachte + telefoontap + beperkingen vh
25. verhoor verdachte + medew. recl.+ huiszoeking
26. overige met drie onderzoekshandelingen

111

23

12
6
14
9
11
17
6
3
3
3
2
31

3
1
3
2
2
4
1
1
1
1
0
7

totaal aantal met meer dan drie onderzoekshandelingen

101

22

4

1

475

100

waarvan spoedhuiszoeking
12. verhoor verdachte + huiszoeking
13. verhoor verdachte + int, deskundige
14. telefoontap + inl. PTT
15. overige met twee onderzoekshandelingen

geen enkele onderzoekshandeling

totaal aantal zaken

Tabel 9: Aard van de verrichte onderzoekshandelingenper soort misdrijf, steekproef uit in 1987 ingeschreven strafzaken waarin een gvo is ingesteld
aantal
zaken

verhoor
verd.

vermogensmisdr.
waarvan:
- gekwal. diefstal
- diefstal m. geweld
- ov. verm.misdr

(1)

medewerk.
reel.
op
vert.
rc
(2)

94

95
66
80

241

getui- beneming
gendesk.
verhoor

huiszooking

inbeslagneming

beperinl.
kingen desk.
vh
door
re

tel.
tap

pers.
ond.
mind.
jarige

confrontatie

inl.
PTT

(11)

bevel
uitl.
pakk.
en
brieven
(12)

(9)

(10)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

35

23*

10*

17

13

14

2*

5

8*

3

0

0

97 **
96
89

42 **
38
24 **

14*
29
29

7*
15
10*

9**
12
29*

6*
9
25*

12
12
17

1*
1 **
2**

4
4
7

14*
6
2

1
8
1

1

1
-

42

44*

39*

6*

6•

8

25*

4

1

1

-

47 *
29

47*
38

43 *
29

8
-**

8
-

12
-

29 *
14

6
-

2
-

1
-

44*

51*

7

7

-•

23 *

-

5

-

5*

67*

5

-

5

19

-

9

-

-

27*

misdrijven tegen
leven en persoon
waarvan:
ernstige
overige

72

92

51
21

88
100

seksuele misdr.

43

98

19*

ruwheidsmisdr.

21

91

43

misdrijven tegen
openb. orde + gezag

11

91

45

9

misdr. Opiumwet

71

89

30

27

1*

475

93

34

28

totaal (steekpr. 10%)

00

waarvan (in procenten):

-*

20

(8)

-

-

-

9

-

30*

30*

27*

3

24*

16

14

13

8

8

(13)

bevel ond.
bevel mach- beslag
ter
tiging
op
obser.
uitvori.v.m. inbe- leveopepsych. slagde-.
ning
ring
ond. neming
pakk.+ rinbrieven gen
(17)
(18)
(14)
(15)
(16)
0

2

-

-

-

1

7*

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

1
-

1
-

1
-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-**

8**

4*

6*

-

1

3

4*

3*

5

4

1

1

1

1

2

1

0,4

NB De verschillen tussen elk van de misdrijfcategorieën ten opzichte van de andere misdrijfcategorieén zijn waar aangegeven getoetst op hun statistische
significantie met de chi-kwadraattoets.
* significant op het 5 %-niveau
** significant op het 10%-niveau
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Tabel 10: Overzicht van het aantal aanwezige telefoonaansluitingen per 31 december en het
aantal gevallen waarin telefoongesprekken zijn afgeluisterd of opgenomen ten
behoeve van de strafvordering (art. 125g Sv), in de jaren 1976 t/m 1989
aantal telefoonaansluitingen*
absoluut
indexcijfer
(x 1000)
(1976=100)

aantal telefoontaps**
absoluut
indexcijfer
(1976=100)

1976
1977
1978

3.612
3.933
4.279

100
109
118

187
306
471

100
164
252

1979
1980
1981
1982
1983
1984

4.604
4.892
5.103
5.292
5.462
5.643
5.823
6.029
6.234

481
615
724
869
979
1.019
1.087
1.088
1.422

257
323
387
465
524
545

1985
1986
1987

127
135
141
147
151
156
161
167
173

1988
1989

6.466
6.691

179
185

1.625
1.851

869
990

581
582
760

* Bron: CBS, Statistisch zakboek 1977 t/m 1988, Statistisch Jaarboek 1990 en Maandstatistiek Verkeer en Vervoer, jrg. 53, nr. 11, november 1990
** Bron: Ministerie van Justitie, hoofdafdeling Staats- en Strafrecht
Tabel 11: Overzicht 1987 van het afluisteren en opnemen van telefoongesprekken ten
behoeve van de strafvordering (toepassing van art. 125g Sv)
absoluut
Opiumwet (handel in verdovende middelen)
Vuurwapenwet (handel in vuurwapens)
valsheidsdelicten (onder andere valse munterij en fraude)
vermogensdelicten (onder andere diefstal en heling)
gewelds- en levensdelicten
brandstichting
diversen
totaal

501
48
189
344
238
38
64
1.422

%
35,2
3,4
13,3
24,2
16,7
2,7
4,5
100

Bron: Memorie van Toelichting op de begroting van het Ministerie van Justitie 1988-1989
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Tabel 12: Gemiddelde duur van het gvo naar aantal verrichte onderzoekshandelingen;
steekproef (10%) van in 1987 ingeschreven strafzaken waarin een gvo is ingesteld
aantal
gvo's

aantal
onderzoekshandel ingen

gemiddelde duur
in maanden

vijf of meer

4
102
146
110
69
32

4,9
3,2
3,3
3,6
3,7
4,4

totaal

463

3,5

geen
één
twee
drie
vier

Tabel 13: Overzicht van de strafzaken waarin door de rechtbank aan de rc opdracht is gegeven tot nader onderzoek, steekproef uit in 1987 ingeschreven strafzaken waarin een
gvo was ingesteld
steekproef 10%

handelingen nader onderzoek (ex art. 241 Sv)
op vordering ovj
op verzoek verdachte

totale steekproef

abs.

%

abs.

%

2
1

0,4
0,2

2
2

0,3
0,3

22

4,7

34

4,8

hervatting wegens onvolledigheid onderzoek
(art. 347 Sv)

6

1,3

8

1,1

n.a.v. bezwaarschrift tot verdere vervolging
(art. 250, lid 3 Sv)

-

-

-

-

nader onderzoek ex art. 316, lid 1 Sv

NB In de zaken in de steekproef van 10% betrof het nader onderzoek het horen van getuigen
(15 zaken), een persoonlijkheidsonderzoek (6 zaken), in 2 zaken verhoor getuigen + confrontatie, in 1 zaak verhoor getuigen + benoeming deskundige en in 1 zaak de instelling
van een rogatoire commissie.
Tabel 14: Overzicht van de in het kader van het gvo gebruikte rechtsmiddelen, steekproef uit
in 1987 ingeschreven strafzaken waarin een gvo was ingesteld
steekproef 10%
abs.
%

totale steekproef
abs.
%

beklag verdachte

3

0,6

5

0,7

bezwaarschrift (art. 208 Sv)

2

0,4

3

0,4

hoger beroep
waarvan:
door ovj
door verdachte
door ovj + verdachte

2

0,4

3

0,4

1
1

1
1
1
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Tabel ISa: Overzicht van de onderzoeksresultaten per rechtbank; steekproef uit in 1987 ingeschreven strafzaken waarin een gvo is ingesteld
2
1
Leeuw. Alme.

3
Arnh.

4
Breda

5
Utre.

67

6
7
8
A'dam R'dam dHaag

74

475

21
79

23
77

9*
91

21
79

28*
17
16
17
22

55*
11*
19**
11
4

61 *
13
9**
8
8

47
26**
8
7
12

51
15
15
9
9

99

89*

99

99

95

97

-

1
-

9*
2

1
-

1
-

5
-

78
-

45
11

75
9

76
11

81
14

92
4

93
1

82
8

45*

46 *

14*

56

62

89*

85 *

82*

76

66

68

41

74

78

90

94

86

84

69 *
30*

93 *
7*

86
13

79
21

94 *
6*

82
16

64 *
34*

75
25

76
23

2
-

-

1
-

-

-

1
-

1

-

0,4
-

3

1

4

1

4

1

2

3

2

3

1

4

1

1

1

2

1

1

9

-

4

7

6

6

2

5

5

1

4

1

-

1

1

1

-

1

4,9
4,4

5,1
4,5

7,1
5,2

4,0
3,6

2,5
2,1

3,2
2,7

2,1
2,0

3,5
2,8

65

72

71

71

door OM afgedaan
door rechter afgedaan

18
82

12**
88

45*
55

24
76

21
79

vermogensmisdrijven
misdr. tegen leven en pers.
misdrijven Opiumwet
seksuele misdrijven
overige misdrijven

44
14
19
16
7

47
24**
7**
14
8

45
14
14
12
14

40
17
26*
9
9

gvo op vordering ovj
gvo ambtshalve door rc
gvo op verzoek verdachte

91 *

100

9*
-

-

99
1

vhtoegepast
vordering vh afgewezen

72
6

vordering vh tegelijk met
vordering gvo
eerste verhoor verdachte
betrof tevens inbewaringst.

160

NED

111

nR

procenten

sluiting/beeindiging gvo:
door re bij beschikking
door dagvaarding
door kennisgeving n.v.v.
door rechtb. na verz. verd.
verzoek heropening:
gedaan
toegewezen
opdracht rechtbank tot
nader onderz. door RC:
nader onderzoek ex art.
316, lid 1 Sv

hervatting ex art. 347 Sv

3
0,2

maanden

duur van het gvo, gemiddeld
idem, indien vh toegepast

6,2
4,9

NB De verschillen tussen elk van de arrondissementen ten opzichte van de overige arrondissementen zijn waar aangegeven getoetst op hun statistische significantie met de chi-kwadraattoets.

* significant op het 5 %-niveau
't significant op het 10%-niveau
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Tabel 15b: Overzicht van de onderzoeksresultaten per rechtbank; steekproef uit in 1987 ingeschreven strafzaken waarin een gvo is ingesteld.
1

2

Leeuw. Alme.

3

4

5

Arnh.

Breda

Utre.

67

65

72

71

71

1. verhoor verdachte

94

93

84

2. verzoek re medew.recl.

38

33

52*
3*

35

3. getuigen gehoord

23

22

14*

10*

4. deskundige(n) benoemd

21

14

11

18

5. huiszoeking G. totaal
wv. spoedhuiszoeking

26
9

25
12

17
8

6. voorwerpen inbeslaggen.

25

21

53*
11
52*

7. opleggen/oph. beperking vh

21

24**

24**

8. inlichtingen bij desk.

5

4

4

9. telefoongespr. afgeluist.

3

8

10. pers.ond. bij mindeq.

3

0

11. confrontatie

1

n-

6

7

8

A'dam R'dam dHaag

160

111

NED

74

475

procenten

aantal onderzoekshandelingen:
geen

één
twee
drie
vier
vijf
zes of meer
opsp. onderzoek door politie
tijdens gvo:
verdachte verhoord

getuigen gehoord
technisch onderzoek
overig opsp. onderzoek
totaal

99*

96

93

28

54*

36

34

27

32*

41 *

18

28

29 n *

11*

20

33*

20

18

28
4
21

16**
13
18

10*
4
8*

22

12

2*

24*

14

13

10

8

12*

4

8

8

27*

17*

3

4*

6

5

8

3

0

5

11*

4

0

1
0

1

0

7*

6*

1

5
4

18
35
18
17
5
6

19
32
33
11
3
1

3
21
25
18
18
7
7

1
24
35
18
13
4
4

3
27
39
18
6
6
1

1
26
33
20
15
4
1

17
20
33
19
7
4

1
22
41
20
12
3
1

1
22
32
23
15
4
3

49
30
23
18
60*

48
28
7
24
58 **

54
30
23
34
60*

51
30
19
23
61 *

32
38
27
24
52

14
14
14
14
31*

24
22
15
22
40**

36
19
16
22
44

28
22
16
20
42

86
1*

97*

8**
4

16
7

8*

14

NB De verschillen tussen elk van de arrondissementen ten opzichte van de overige arrondissementen zijn waar aangegeven getoetst op hun statistische significantie met de chi-kwadraattoets.
* significant op het 5 %-niveau
** significant op het 10%-niveau
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Tabel 15c: Overzicht van de onderzoeksresultaten per rechtbank; steekproef uit in 1987 ingeschreven strafzaken terzake van een vermogensmisdrijf waarin een gvo is ingesteld
2

1

Leeuw. Alme.

3

4

5

Arnh.

Breda

Utre.

6

18

28

34

31

28

1. verhoor verdachte

86

88

42*

89

89

2. verzoek re medew.reel.

25

44

3

25

-

3. getuigen gehoord

18

10

7

17

25

4. deskundige(n) benoemd

11

15

3

11

11

5. huiszoeking G. totaal
wv. spoedhuiszoeking

39
18

41*
18

74*
13

21
18

6. voorwerpen inbeslaggen.

36

32

74*

7. opleggen/oph. beperking vh

21

n=

8

7

A'dam R'dam dHaag

88

NED

65

34

241

100*
60

94

94

26

35

15

23

procenten

6*

98*
31
6

32*
9

21**

10

50*
6

12*
11

11*
5

6*
6

17
8

21

39

10*

8*

6*

13

-*

26**

35*

29

25

22

15

14

8. inlichtingen bij desk.

3

3

-

-

3

-

-

2

9. telefoongespr. afgeluist.

9

23*

11

-

2**

6

3

5

10. pers.ond. bij mindeij.

4

-

-

4

-

7

17*

3

8

11. confrontatie

-

-

-

4

-

4

5

-

3

25
39
14
11
4
7

18
21
35
18
6
3

3
19
16
16
26
13
7

32
32
18
14
4
-

28
28
17
17
11
-

1
34
35
18
8
3
-

18
22
37
12
6
5

3
32
47
12
3
3

1
28
34
22
9
3
3

opsp.onderz. door politie
tijdens gvo:
verdachte verhoord

54

71

71

68

61

14

28

35

31

getuigen gehoord
technisch onderzoek
overig opsp. onderzoek
totaal

14
14
18
61

29
6
32
76*

45
13
48
74*

32
11
32
75 *

61
24
33
78*

10
6
11
22*

25
11
23
42

15
12
21
38

22
8
20
40

aantal onderzoekshandelingen:
geen

één
twee
drie
vier
vijf
zes of meer

NB De verschillen tussen elk van de arrondissementen ten opzichte van de overige arrondissementen zijn waar aangegeven getoetst op hun statistische significantie met de chi-kwadraattoets.
* significant op het 5%-niveau
significant op het 10%-niveau
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Tabel 15d: Overzicht van de onderzoeksresultaten per rechtbank; steekproef uit in 1987 ingeschreven strafzaken terzake van een misdrijf Opiumwet waarin een gvo is ingesteld
1

2

4

3

6

5

Leeuw. Alme. Arnh. Breda Utre.

8
6

100

100

89

40

33

30
27

20
-

17
17

1
30
16

39

10

17

30

10

10*

50

67

27

10

-

-

17

3

44*

-

13

10

33

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

20

-

8

40
60
-

10
20
30
20
10
10

11
39
11
11
11
17

10
20
30
40
-

19
19
36
19
3
3

20
10
10
50
10
-

50
17
33
-

0
17
21
31
23
4
4

25
25
25
25

78
11
67
11
78

50
33
39
28
67

30
33
50
10
70

23
19
39
29
58

20
30
30
40
50

67
17
33
50
67

38
24
38
30
59

5

1 . verhoor verdachte

92

100

2. verzoek re medew.recl.

42
17

-

31

10

18

50*

78

80

97*

44
11

-**
20

29

-

10

29

60*

5. huiszoeking G. totaal
wv. spoedhuiszoeking

8
42
8

40
40

60
33

33
6

50
20

32
26

6. voorwerpen inbeslaggen.

42

40

60

39

30

7. opleggen/oph.beperking vh

50

20

30

39

8. inlichtingen bij desk.

-

-

10

6

17

60

40

10. pers.ond.bij minderj.

-

-

11. confrontatie

-

-

8
25
17
25
8
17

92
64
67
33
92

n-

NED

10

12

10

7

A'dam R'dam dHaag

71

procenten

3. getuigen gehoord
4. deskundige(n) benoemd

9. telefoongespr. afgeluist.

aantal onderzoekshandelingen:
geen

één
twee
drie
vier
vijf
zes of meer
opsp.onderz. door politie
tijdens gvo:
verdachte verhoord

getuigen gehoord
technisch onderzoek
overig opsp.onderzoek
totaal

NB De verschillen tussen elk van de arrondissementen ten opzichte van de overige arrondissementen zijn waar aangegeven getoetst op hun statistische significantie met de chi-kwadraattoets.
* significant op het 5%-niveau
** significant op het 10%-niveau
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Tabellen

Tabel 16: Gemiddelde duur (in maanden) van gewone strafzaken waarin een gvo plaatsvond,
van inschrijving ten parkette tot afdoening door het OM resp. de einduitspraak van
de rechtbank, per arrondissement, 1987 en 1988

arrondissement

1987
OM rechtbank

's-Hertogenbosch
Breda
Maastricht
Roermond

11,1
7,6
8,0
9,2

7,8
7,2
7,7
8,1

12,3
9,6
10,5
9,3

6,7
6,5
8,0
8,8

Arnhem
Zutphen
Zwolle
Almelo

13,3
4,8
11,4
9,7

9,9
5,8
9,6
6,2

10,6
5,9
9,6
10,6

11,6
9,0
7,7
4,7

Den Haag
Rotterdam
Dordtrecht
Middelburg

7,5
9,0
7,7
7,3

5,4
6,7
7,5
8,1

9,6
10,6
13,3
7,5

6,1
5,9
7,3
9,5

Amsterdam
Alkmaar
Haarlem
Utrecht

10,2
9,3
9,7
12,0

5,7
8,4
5,8
7,1

8,4
9,2
12,9
11,1

6,0
9,7
6,3
7,9

Leeuwarden
Groningen
Assen

14,1
6,2
9,9

8,4
7,9
12,0

6,4
6,0
7,4

7,9
9,6
10,3

9,3

6,6

10,0

6,6

totaal

1988
OM rechtbank

Bron: CBS, Criminaliteit en Strafrechtspleging 1987 en 1988, bewerking WODC
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