
Samenvatting

Aanleiding, doel en vraagstelling

De afgelopen decennia is het Nederlandse recht geconfronteerd met drie belang-

wekkende ontwikkelingen: een stijging van het aantal strafbare feiten, de intensi-

vering van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en de toenemende

internationalisering van de rechtspleging. Als gevolg hiervan hebben zowel het

strafprocesrecht als de organisatie van politie en justitie aanpassingen moeten

ondergaan. In de ons omringende landen blijken zich vergelijkbare ontwikkelingen

te hebben voorgedaan. Het ligt daarom voor de hand om te kijken of er misschien

enige lering getrokken kan worden uit de situatie in andere Europese landen. Ook

met het oog op de rechtshulprelatie tussen Nederland en deze landen en de discus-

sie over justitiële samenwerking is deze vergelijkende kennis buitengewoon nuttig.

Het is dan ook opvallend dat er nauwelijks of geen diepgaand rechtsvergelijkend

onderzoek wordt verricht. Deelonderzoeken of vergelijkende paragrafen in studies

kunnen nooit het complete beeld van een vreemd rechtsstelsel opleveren dat nood-

zakelijk is voor de beleidsontwikkeling en wetgeving in Nederland, of voor het debat

in internationale fora.

Enig oriënterend onderzoek geeft volop aanleiding voor een vergelijking met het

Franse recht. Het Nederlandse strafprocesrecht is in belangrijke mate afgeleid van

het Franse recht. In de loop van de tijd zijn de Franse en Nederlandse wetgeving

weliswaar uit elkaar gegroeid, maar de opbouw van het strafproces en de organen

die erin optreden zijn grotendeels hetzelfde gebleven. De politie, de officier van

justitie en de rechter-commissaris hebben nog steeds vergelijkbare taken, bevoegd-

heden en verantwoordelijkheden. Nu het Franse recht net als het Nederlandse recht

de afgelopen jaren is geconfronteerd met de ontwikkelingen die we hierboven heb-

ben aangeduid, doen zich in beide landen dezelfde problemen voor. Dit zorgt ervoor

dat er op precies dezelfde terreinen hervormingen plaatsvinden. Vreemd genoeg

verschillen de keuzes van de Franse en Nederlandse wetgever bij deze hervormingen

echter duidelijk van elkaar.

De rol van de officier van justitie en de rechter-commissaris

In ons recht is de aandacht de afgelopen jaren verschoven van de fase van berech-

ting naar die van het vooronderzoek, naarmate men zich bewuster is geworden van

het grote belang van het vooronderzoek. Het vooronderzoek moet bestand zijn

tegen de drie hierboven genoemde ontwikkelingen. Onder elke omstandigheid

moeten de opsporing en vervolging snel, effectief maar ook rechtmatig kunnen
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verlopen. De regeling van het vooronderzoek is bijgevolg een nauwsluitend geheel.

De officier van justitie en de rechter-commissaris spelen hierin de belangrijkste rol.

De wetgever heeft hun de taak gegeven om de opsporing en vervolging te sturen en

te controleren.

We zullen daarom het Franse en Nederlandse vooronderzoek bestuderen aan de

hand van een organieke benadering van de rol van de officier van justitie en rechter-

commissaris. Die rol wordt bepaald door de taken, bevoegdheden en verantwoorde-

lijkheden die de wetgever hun heeft toebedeeld. Onder taken van de officier van

justitie en rechter-commissaris verstaan we door de wetgever verstrekte opdrachten.

Een bevoegdheid is de toestemming van de wetgever om iets met enige mate van

exclusiviteit te doen. Verantwoordelijkheden ontstaan door de combinatie van een

door de wetgever opgedragen taak en de bevoegdheden die nodig zijn om deze taak

te volbrengen.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is een bijdrage te leveren aan de gedachtevorming

omtrent de rol van de officier van justitie en de rechter-commissaris in strafzaken.

Het onderzoek kan door een duidelijke uitleg van het Franse recht, alsmede door

bestudering van de rechtshulprelatie tussen Frankrijk en Nederland, wellicht ook 

de mogelijkheden tot justitiële samenwerking verbeteren.

Vraagstelling

De vraagstelling in het onderzoek luidt: welke rol spelen de officier van justitie en 

de rechter-commissaris in het Franse en Nederlandse vooronderzoek in strafzaken

en welke lering valt hieruit te trekken voor het Nederlandse recht?

Kader van het onderzoek

Aandachtspunten en deelonderzoeken

In overleg met de begeleidingscommissie is er voor gekozen om het onderzoek 

toe te spitsen op vier aspecten van de rol van de officier van justitie en de rechter-

commissaris. Deze aspecten genieten de aandacht van het ministerie van Justitie.

Aan de andere kant zorgen zij ook voor een betrouwbaar beeld van de rol van de

officier van justitie en de rechter-commissaris. De vier deelonderzoeken hebben

betrekking op:

— de positie van de officier van justitie en de rechter-commissaris in het

strafproces;

— de rol van de officier van justitie en de rechter-commissaris bij de sturing en

controle van de politie;

— de opsporings- en vervolgingsbeslissingen die de officier van justitie en rechter-

commissaris nemen in de loop van het vooronderzoek;



Samenvatting 3

— de rol van de officier van justitie en de rechter-commissaris bij de internationale

rechtshulp.

Aan het einde van het onderzoek zijn eerst de resultaten van de deelonderzoeken

uitvoerig vergeleken. Met de uitkomsten van deze vergelijking zijn vervolgens de rol

van de Franse en die van de Nederlandse officier van justitie en rechter-commissaris

vergeleken.

Zware en georganiseerde criminaliteit

Het onderzoek naar de vier aandachtsgebieden brengt met zich mee dat vooral de

opsporing van zware en georganiseerde criminaliteit aan de orde zal komen. De

zware en georganiseerde criminaliteit geeft immers het beste beeld van de rol van 

de officier van justitie en de rechter-commissaris, daar de meeste aspecten van 

hun taak erin worden belicht. Omdat vooral de officier van justitie ook taken heeft

op andere terreinen in het vooronderzoek, zoals de opsporing en vervolging van

kleine criminaliteit, is ter volledigheid ook daar enig onderzoek naar gedaan.1

Methoden van onderzoek

Het onderzoek is rechtsvergelijkend van aard. Daarom is zoveel mogelijk rekening

gehouden met de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om vergelijkend

onderzoek te verrichten. Er moest op de eerste plaats veel aandacht worden be-

steed aan de context van het onderwerp dat wordt vergeleken. Bij een onderzoek

naar de rol van de officier van justitie en de rechter-commissaris is daarom het

bestuderen van het hele strafproces van belang. Verder hebben ook studies naar 

het criminaliteitsbeeld, de rechtscultuur en de rechtshistorie deel uitgemaakt van

het onderzoek.

De belangrijkste regel bij het verrichten van rechtsvergelijkend onderzoek is dat 

er nooit literatuurstudie mag worden verricht zonder spiegeling in de praktijk. Een

beeld van de opsporingspraktijk kan de conclusies volgend uit onderzoek naar

literatuur en regelgeving compleet doen veranderen.

Bij de keuze van de onderzoeksmethoden is terdege rekening gehouden met het

rechtsvergelijkende karakter van het onderzoek. Het onderzoek is gebaseerd op

literatuurstudie aangevuld met een groot aantal interviews, dossierstudies en

praktijkobservaties.

1 Verrest, 2000d.
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Resultaten van het onderzoek

Het Franse recht

Het Franse strafprocesrecht valt aan te merken als een solide stelsel van taken, be-

voegdheden en verantwoordelijkheden. Er wordt ook als zodanig mee omgesprongen

door de Franse wetgever, die veel waarde hecht aan de dogmatische beginselen die

ten grondslag liggen aan het strafprocesrecht.

Dit verklaart waarom in Frankrijk lange tijd zo weinig is gedaan aan het actualiseren

van het Wetboek van Strafvordering. Allerlei ontwikkelingen in de praktijk, onder

andere op het gebied van de alternatieve afdoening, hebben lange tijd geen aan-

dacht van de wetgever gekregen. De Réforme de la Justice, de omvangrijke hervor-

ming die is ingezet naar aanleiding van de conclusies van de commissie-Truche,

heeft hier eindelijk verandering in gebracht. De Réforme de la Justice beoogt het

Franse recht te hervormen op vijf punten. De positie van het Openbaar Ministerie

wordt gewijzigd, de bevoegdheden van de rechter-commissaris inzake voorlopige

hechtenis verdwijnen, de alternatieve afdoening van strafbare feiten wordt bevor-

derd en de sturing en controle van de politie wordt verbeterd. Verder heeft de

Réforme de la Justice geleid tot het opnemen van een preambule in het Franse

Wetboek van Strafvordering, die in belangrijke mate is geïnspireerd op het Euro-

pees Verdrag voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).

Een belangrijk onderdeel van de hervorming, de reorganisatie van het Franse Open-

baar Ministerie, is echter begin 2000 tot stilstand gekomen.

Het Franse vooronderzoek in strafzaken is opgebouwd uit twee soorten opsporings-

onderzoek en het gerechtelijk vooronderzoek. Het normale opsporingsonderzoek 

is de enquête préliminaire. Naar aanleiding van een heterdaadsituatie kan voor de

duur van maximaal acht dagen een enquête de flagrance worden geopend. In dit

heterdaadonderzoek profiteert de politie van uitgebreide bevoegdheden. In het

Franse recht vervult het gerechtelijk vooronderzoek een belangrijke kaderfunctie: 

de opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen die toekomen aan de rechter-

commissaris zijn gekoppeld aan de instelling van een gerechtelijk vooronderzoek.

Bovendien is parallelle opsporing verboden.

Bij bestudering van de belangrijkste opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen

valt met name op dat een adequate regeling van bijzondere opsporingsbevoegd-

heden2 ontbreekt in het Franse Wetboek van Strafvordering.

De Franse rechtscultuur en de criminaliteitsbestrijding

De Franse rechtscultuur vraagt om de nodige aandacht. Frankrijk is in allerlei

opzichten een gepolariseerd land. Ook de organisatie van politie en justitie wordt

2 Zie ook Verrest, 2000c.
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door polarisatie gekenmerkt. Er is sprake van twee gescheiden ‘kolommen’: politie

en justitie verkeren elk in hun eigen wereld en letten vooral op hun eigen hiërarchie.

In Frankrijk bestaat net als in Nederland gezagsdualisme, maar dit leidt niet tot het

doorbreken van de genoemde kolommen. Het resultaat is een dubbele agenda bij 

de criminaliteitsbestrijding, met compleet verschillende inzichten en accentuering.

Politie en justitie blijken in de praktijk op grote afstand van elkaar te opereren.

Een ander punt waarop de Franse rechtscultuur afwijkt van de situatie in Nederland

is het ontbreken van expliciete prioriteitstelling. Er worden in Frankrijk geen open-

lijke keuzes gemaakt voor de aanpak van bepaalde vormen van criminaliteit of voor

het aanwenden van de opsporingscapaciteit. Selectie van opsporingsonderzoeken,

zoals dat in Nederland bij de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit

gebeurt, wekt bij de Fransen veel bevreemding. De oorzaak van de afwezigheid van

een expliciete prioriteitstelling is op de eerste plaats het taboe dat de criminaliteits-

bestrijding schijnt te omgeven: niemand is bereid de Franse burger te vertellen dat

er prioriteiten in de opsporing gesteld moeten worden. Dit impliceert namelijk dat

er tegen bepaalde vormen van criminaliteit minder krachtig wordt opgetreden. Maar

op de tweede plaats is het ontbreken van een expliciete prioriteitstelling ook het

resultaat van opvattingen over criminaliteitsbestrijding: in Frankrijk wordt veel

minder geloof gehecht aan een rationele benadering van criminaliteitsbestrijding.

Rond de Franse kernteams zijn bijvoorbeeld geen beleidscycli gebouwd, zoals dat in

Nederland het geval is. In concrete onderzoeken wordt over het algemeen ook veel

opportunistischer te werk gegaan. Gedetailleerde scenario’s en plannen van aanpak

ontbreken: er wordt in Nederlandse ogen ‘gerend achter kilo’s.’ Ongetwijfeld beant-

woordt dit wel aan wat er van deze teams in Frankrijk verwacht wordt.

Als we vervolgens de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit in Frank-

rijk en Nederland vergelijken, dan is het zeer opmerkelijk dat zich in de Franse

opsporing bijna geen schandalen voordoen. Daarbij moet wel worden opgemerkt

dat er van enige transparantie in de opsporingspraktijk, zoals die in Nederland is

ontstaan door het onderzoek van de Enquêtecommissie opsporingsmethoden, in

Frankrijk geen sprake is. De media besteden nauwelijks aandacht aan eventuele

misstanden en er worden zelden kamervragen gesteld over concrete onderzoeken.

Het criminaliteitsbeeld in Frankrijk laat een paar vormen van criminaliteit zien die

we in Nederland niet of nauwelijks kennen, waaronder terrorisme en grootschalige

kunst- en antiekroof. Op deze terreinen bestaan in Frankrijk gevoeligheden waar in

Nederland nogal eens weinig rekening mee wordt gehouden.

Het belangrijkste punt voor ons onderzoek wordt echter gevormd door de politiek-

financiële schandalen, die al enkele jaren een verlammende uitwerking hebben op

het Franse staatsbestel. Het vermoeden van politiek getinte interventies heeft het

vertrouwen in het Openbaar Ministerie tot een absoluut dieptepunt doen dalen. Een

van de weinige positieve punten van de schandalen is dat ze in Frankrijk hebben

geleid tot een andere blik op de integriteit van het openbaar bestuur en de finan-
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cieel-economische criminaliteit nadrukkelijker voor het voetlicht hebben gebracht.

Het onderzoek biedt aanwijzingen dat de politiek-financiële schandalen moeten

worden gezien als de drijfveer achter recente Franse justitiehervormingen. De keuzes

die de wetgever bij de hervormingen heeft gemaakt zijn ook direct herleidbaar tot

deze schandalen. Ook de impact op de opsporingspraktijk is groot, zo blijkt uit

interviews met Franse officieren van justitie en rechters-commissarissen.

De positie van het Openbaar Ministerie in de rechtsorde

De basis van het Openbaar Ministerie is in Frankrijk en Nederland hetzelfde. Het

Openbaar Ministerie heeft in beide landen een ‘dubbelzinnige positie’, zoals in de

literatuur en praktijk wordt gesignaleerd. Het maakt deel uit van de rechterlijke

macht, maar heeft tevens als taak om het strafrechtelijk beleid van de regering uit 

te voeren en is daarbij ondergeschikt aan de minister van Justitie.

De Franse en Nederlandse Openbaar Ministeries zijn de afgelopen twintig jaar

geruisloos uit elkaar gegroeid. Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft de

mogelijkheid gekregen om zelf beleid te ontwikkelen, op basis van een positieve

uitleg van het opportuniteitsbeginsel. In Frankrijk is dit nooit het geval geweest. De

recente reorganisatie van het Openbaar Ministerie in beide landen kende dus een

ander vertrekpunt. In het onderzoek is naar voren gekomen dat de reorganisatie 

van het Openbaar Ministerie in beide landen beïnvloed is door schandalen: de IRT-

affaire in Nederland en de politiek-financiële schandalen in Frankrijk. De Franse

politiek-financiële schandalen zijn bepalend geweest voor de richting die is geko-

zen. In Nederland zijn het de IRT-affaire en de conclusies van de Enquêtecommissie

opsporingsmethoden die de reorganisatie vergaand hebben beïnvloed.

De vormgeving van de positie van het Openbaar Ministerie in de twee landen is op

deze wijze sterk uiteen gaan lopen. In Nederland heeft het College van procureurs-

generaal een grote rol gekregen in de beleidsontwikkeling voor opsporing en ver-

volging en is er gezocht naar structuur voor landelijke coördinatie binnen het

Openbaar Ministerie. In Frankrijk daarentegen werd, als reactie op het vermoeden

van politiek getinte interventies door de minister van Justitie, gezocht naar een

grote mate van onafhankelijkheid voor leden van het Openbaar Ministerie in indi-

viduele zaken.

Waar in Frankrijk de aanwijzingsbevoegdheid van de minister van Justitie in con-

crete zaken wordt afgeschaft, is deze in Nederland in de nieuwe Wet op de Rechter-

lijke Organisatie (RO) juist bevestigd. Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft in

de vorm van het College van procureurs-generaal een sterke eigen leiding gekregen,

terwijl in Frankrijk een dergelijk centraal orgaan binnen het Openbaar Ministerie

ontbreekt. Vooral dit laatste verschil zal de discrepantie op het gebied van beleids-

ontwikkeling en coördinatie van de opsporing in de nabije toekomst ongetwijfeld

aanscherpen.
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De positie van de officier van justitie en de rechter-commissaris

De Nederlandse officier van justitie is in alle denkbare gevallen dominus litis in het

vooronderzoek. Op elk moment behoudt hij de bevoegdheid om te beslissen over

verdere vervolging. Daarom ook is parallelle opsporing in Nederland toegestaan. 

De officier van justitie heeft zonder onderbreking de leiding over het onderzoek tot

aan de eventuele behandeling van de zaak op het onderzoek ter terechtzitting. De

rechter-commissaris vervult slechts een bijrol. Als gevolg van zijn dominerende

positie in het vooronderzoek is de Nederlandse officier van justitie vooral georiën-

teerd op de zittingsrechter. In vergelijking met Frankrijk lijkt een duaal stelsel te zijn

ontstaan. In het strafproces zijn twee centrale autoriteiten te onderscheiden: de

officier van justitie tijdens het vooronderzoek, de zittingsrechter op het onderzoek

ter terechtzitting.

De rechter-commissaris heeft een controlerende en rechtsbeschermende functie. 

Hij treedt op als toetser van dwangmiddelen en als voorpost van de zittingsrechter.

In Frankrijk is de rechter-commissaris daarnaast echter ook leider van de opsporing

tijdens het gerechtelijk vooronderzoek. Dit heeft als belangrijkste gevolg dat de

rechter-commissaris in zijn relaties met andere organen in het strafproces een

sterkere positie inneemt.

Toch zijn er bovenal overeenkomsten tussen de positie van de Franse en Nederland-

se rechter-commissaris. Dit blijkt duidelijk uit interviews en zelfs uit de parlemen-

taire geschiedenis. De functies van de rechter-commissaris in het vooronderzoek

zijn niet alleen hetzelfde, ook de argumenten voor inzet van de rechter-commissaris

komen overeen. De rechter-commissaris is onafhankelijk en staat onpartijdig ten

opzichte van officier van justitie en verdediging. De uitleg die de rechters-commis-

sarissen in interviews geven van hun opstelling is volledig hetzelfde in Frankrijk 

en Nederland. Opvallend is daarbij de nadruk die wordt gelegd op de kwalitatieve

inbreng van de rechter-commissaris in het vooronderzoek.

Sturing en controle van de politie

In het onderzoek zijn vier elementen van de justitiële sturing en controle van de

politie onderscheiden: het beheer van de politie, het gezag bij de strafrechtelijke

handhaving van de rechtsorde, sturing en controle op zaaksniveau en de centra-

lisatie van sturing en controle bij de bestrijding van zware en georganiseerde

criminaliteit.

Op het gebied van justitiële sturing en controle van de politie bestaan er grote

verschillen tussen Frankrijk en Nederland. Een eerste belangrijk verschil komt naar

boven in het beheer van de politie. In Frankrijk geldt net als in Nederland gezags-

dualisme. De politie staat bij handhaving van de openbare orde onder het gezag 

van het bestuur en bij de opsporing van strafbare feiten onder het gezag van het

Openbaar Ministerie. Het justitiële gezag wordt in Frankrijk echter op geen enkel

punt gekoppeld aan inspraak bij het beheer van de politie. In Nederland kunnen de
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minister van Justitie en vooral de hoofdofficier van justitie wel inspraak uitoefenen

op het beheer van de politie. In Frankrijk is dit geenszins het geval. Het beheer 

van de politie is daar strak in handen van de ‘politieministers’: de minister van

Binnenlandse Zaken en de minister van Defensie. De rechterlijke macht en op-

eenvolgende ministers van Justitie proberen steeds opnieuw om met min of meer

radicale hervormingen het gezag over opsporing en beheer op centraal niveau te

verbinden.

De bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit leidt zowel in Frankrijk 

als Nederland tot vormen van centralisatie. In Nederland is deze centralisatie als

gevolg van de IRT-affaire in verregaande mate gerationaliseerd. We moeten denken

aan het duidelijk onderscheiden van taken en bevoegdheden inzake beleidsont-

wikkeling, coördinatie van de opsporing en toetsing van ingrijpende opsporings-

methoden. In Frankrijk is weliswaar sprake van centralisatie, maar deze is bij 

het Openbaar Ministerie of ministerie van Justitie niet verbonden aan enige

structuur. In de organisatie van de politie bestaat daarentegen wel een dergelijke

structuur.

Het gezag van de Nederlandse officier van justitie over de politie is breder en die-

per dan dat van zijn Franse collega. Zo kan de Nederlandse officier van justitie in

beginsel via de driehoek middelen aan opsporingsprioriteiten koppelen. Het gezag

over de politie strekt zich uit tot activiteiten van de Criminele Inlichtingeneenheid

(CIE). Ook vindt gemeenschappelijke selectie van onderzoeken plaats. Het meest 

in het oog springend is de figuur van teamofficieren van justitie verbonden aan

gespecialiseerde politiediensten.

In Frankrijk kan daar weinig tegenover worden gesteld. De nadruk ligt op controle

van het functioneren van individuele politiefunctionarissen. De beoordelingen en

justitiële disciplinaire controle lijken echter weinig effect te sorteren.

Op het niveau van concrete onderzoeken zien we nog meer verschillen. De Neder-

landse officier van justitie leidt het hele onderzoek. In Frankrijk leidt de officier van

justitie slechts een klein deel van het onderzoek, waarna de rechter-commissaris de

leiding overneemt.

Uit het onderzoek blijkt dat in Frankrijk anders gedacht wordt over sturing en

controle van de politie dan in Nederland. Er is nergens intensieve sturing waar te

nemen zoals wij die kennen. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat er in

Frankrijk geen IRT-affaire heeft gespeeld. Ook de polarisatie tussen politie en justitie

in Frankrijk lijkt in de weg te staan van meer directe sturing, de aanstelling van

teamofficieren en de gemeenschappelijke selectie van onderzoeken. Maar er zijn in

Frankrijk ook meer fundamentele bezwaren tegen intensieve sturing. Magistraten

blijven liever op enige afstand van de politie. Er wordt in Frankrijk bij sturing van 

de politie meer gedacht aan kwaliteitsinstrumenten, die overigens niet tot tastbare

resultaten blijken te hebben geleid. In Nederland wordt wel op intensieve sturing

ingezet. Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat deze oplossing meer kans biedt op een
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effectieve sturing en controle. Aan de andere kant wordt op deze wijze inderdaad

het risico gelopen van een verregaande mate van betrokkenheid bij operationele

beslissingen.

Een meer actieve inzet van de rechter-commissaris in het Nederlandse systeem 

van sturing en controle van de politie lijkt sinds de Wet Bijzondere Opsporings-

bevoegdheden (BOb) niet meer aan de orde. De Franse rechter-commissaris leidt

evenwel een deel van het onderzoek en stuurt dan ook de politie. De rechter-

commissaris kan ook een rol spelen in de controle van het onderzoek door de

politie. Hier bestaan in Nederland en Frankrijk echter nogal verschillende opvat-

tingen over. In Frankrijk wordt gekozen voor een meer actieve betrokkenheid van 

de rechter-commissaris bij het onderzoek. In Nederland is er verdeeldheid, maar

overheerst de opvatting dat de rechter-commissaris een terughoudende rol past.

Controle moet vooral komen van de zittingsrechter.

Het traject van opsporings- en vervolgingsbeslissingen

Onder het begrip opsporings- en vervolgingsbeslissingen vallen de belangrijkste

beslissingen van de officier van justitie en de rechter-commissaris die in het

vooronderzoek tot stand komen. Door opname van deze beslissingen in de

chronologie van het vooronderzoek ontstaat een soort trajectbeschrijving. Deze

trajectbeschrijving is uitermate geschikt om de rol van de officier van justitie en 

de rechter-commissaris vanuit verschillende invalshoeken te bekijken.

Een eerste belangrijke vaststelling is dat er in Frankrijk meerdere typen vooronder-

zoek blijken te bestaan. Dit heeft te maken met de kaderfunctie van het gerechte-

lijk vooronderzoek voor het gebruik van enkele opsporingsbevoegdheden, vooral 

de telefoontap. Parallelle opsporing is in Frankrijk uitdrukkelijk verboden. De

rechter-commissaris heeft ook de bevoegdheden om het onderzoek daadwerkelijk 

te leiden.

De trajectbeschrijving toont ook de verschillen in strategie tussen het Franse en

Nederlandse vooronderzoek. Dit valt als volgt te verklaren. De politie – en in

Nederland ook de officier van justitie – streeft naar optimale effectiviteit in het

optreden tegen criminele organisaties. Met dit streven in gedachten wordt er

gekeken naar het strafrecht en strafprocesrecht. Bepalingen van strafprocesrecht

worden gezien als obstakels die vermeden moeten worden, of juist als geschikte

middelen, zoals bepaalde opsporingsbevoegdheden. Op sommige strafbepalingen

wordt een heel onderzoek gericht, andere worden opzettelijk niet gebruikt. Het

resultaat lijkt op het eerste gezicht onbegrijpelijk, zeker in vergelijkend perspectief.

Voorbeelden die we hebben gezien zijn het verschil in moment van aanhouding en

doorzoeking, het gebruik van korte klappen en het splitsen van onderzoeken of het

gebruik van trajecten. Gaan we echter op zoek naar de oorzaken van de verschillen

en verdiepen we ons in de hierboven gegeven uitleg van effectiviteit, dan valt alles

op zijn plaats.
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Vanwege de voorname rol van het gerechtelijk vooronderzoek als kader voor het

onderzoek naar zware en georganiseerde criminaliteit is de rechter-commissaris in

Frankrijk verantwoordelijk voor de meeste opsporings- en vervolgingsbeslissingen. In

Nederland is dit de officier van justitie, die deze beslissingen neemt op basis van

opportuniteitsoverwegingen en daarbij slechts wordt beperkt door het verbod van

doorlaten. In Frankrijk neemt de rechter-commissaris sommige beslissingen in

rechte, maar een groot aantal andere op grond van een beginsel dat we kunnen

omschrijven als doelmatigheid.

Het kader van het gerechtelijk vooronderzoek brengt in Frankrijk toetsingspunten 

in de opsporing van zware en georganiseerde criminaliteit. In Nederland, waar het

gerechtelijk vooronderzoek geen kader vormt voor het onderzoek, lijkt de regeling

van opsporingsbevoegdheden deze rol eerder te vervullen. In combinatie met de

opsporings- en vervolgingsbeslissingen die de officier van justitie neemt op basis

van opportuniteitsoverwegingen leidt dit tot veel flexibiliteit in het onderzoek.

De duur van de voorlopige hechtenis blijft een van de punten waarop het Franse 

en Nederlandse recht sterk van elkaar verschillen. Ook al is in Frankrijk door een

recente wetswijziging de duur van de voorlopige hechtenis teruggebracht, deze 

blijft aanzienlijk langer dan in Nederland.

Een ander groot verschil tussen het Franse en Nederlandse recht doet zich voor 

aan het einde van het vooronderzoek. De beslissing over verdere vervolging wordt 

in Frankrijk genomen door de rechter-commissaris. Hij onderzoekt of er voldoende

gronden bestaan om de verdachte te vervolgen; is dit niet het geval dan volgt bui-

tenvervolgingstelling. De rechter-commissaris beslist ook voor welk strafbaar feit 

de verdachte vervolgd zal worden: zijn beschikking is in dit opzicht te vergelijken

met de tenlastelegging in Nederland. In het Nederlandse recht is het de officier van

justitie die over verdere vervolging beslist, op grond van het opportuniteitsbeginsel.

Dit laat veel meer ruimte. Bovendien heeft de officier van justitie een grotere keuze

uit modaliteiten van afdoening.

De rechtshulprelatie tussen Frankrijk en Nederland

Zowel in Frankrijk als in Nederland bestaat er onder officieren van justitie en rech-

ters-commissarissen kritiek op de gang van zaken in de internationale rechtshulp 

in strafzaken. Het betreft op de eerste plaats kritiek op de wijze waarop in het

buitenland met verzoeken wordt omgesprongen. Op de tweede plaats wordt ook

kritiek geuit op de organisatie van de rechtshulp in eigen land. Deze is om verschil-

lende redenen niet optimaal.

Uit mijn studie blijkt dat de problemen in de rechtshulprelatie vooral zijn gelegen in

een gebrek aan communicatie tussen Franse en Nederlandse magistraten. Er wordt

nauwelijks overleg gepleegd over doorlooptijden van verzoeken. Over de verdeling

van onderzoek en vervolging tussen beide landen wordt vaak te laat gesproken. Het

gebrek aan communicatie tussen de magistraten is schrijnend, omdat hun kennis
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van de wederzijdse rechtstelsels absoluut onvoldoende is om zich een voorstelling te

kunnen maken van de praktische en juridische problemen waar de collega’s in het

buitenland mee te kampen hebben. Met wat meer uitleg zouden verschillen in de

organisatie van politie en justitie, bijvoorbeeld het systeem van sturing en controle,

minder tot problemen leiden in de rechtshulprelatie. Omdat uit de interviews ook

blijkt dat er in beide landen wantrouwen bestaat ten opzichte van elkaars beleid,

kan ook op dit punt betere uitleg geen kwaad.

Andere problemen die regelmatig in de literatuur opduiken kunnen we op grond 

van het onderzoek voor een deel relativeren. Capaciteitsproblemen worden vaak

gezien als oorzaak van vertraging in de afhandeling van verzoeken. Het gebrek 

aan capaciteit wordt door mijn onderzoek inderdaad gestaafd, maar het probleem

speelt in gelijke mate in beide landen. Uit dossierstudie blijkt verder dat capaciteits-

problemen snel verholpen kunnen worden als er van beide zijden interesse bestaat

voor een zaak.

Problemen als gevolg van afwijkende regels in het Franse en Nederlandse recht

komen niet vaak voor. Als dergelijke problemen wel spelen, komt het op de com-

municatie tussen magistraten aan of er oplossingen gevonden worden.

Twee verbeteringen in de rechtshulp dienen zich aan, beide op het vlak van commu-

nicatie: een betere structuur in de behandeling van ‘bulkverzoeken’ en een stelsel

van best practices voor rechtshulpverzoeken die in het kader van grote onderzoeken

worden gedaan. In Nederland is het systeem met betrekking tot het eerste punt op

het moment volop in ontwikkeling. Voor de tweede verbetering geldt dit nog niet,

maar er lijkt wel een draagvlak voor te bestaan. De situatie in Frankrijk blijft in dit

opzicht behoorlijk achter.

Begin 2001 krijgt de Frans-Nederlandse samenwerking een belangrijke impuls als

het voorlopig joint team zijn werkzaamheden begint. Dit samenwerkingsverband is

tamelijk moeizaam tot stand gekomen, aangezien de opvattingen over zijn taak-

stelling en de inhoud van zijn werkzaamheden behoorlijk uiteen liepen. Achteraf

blijkt dat deze meningsverschillen grotendeels zijn terug te voeren op een verschil 

in visie op criminaliteitsbestrijding.

In de aanvangsfase opereert het joint team zonder de basis van het nog niet in wer-

king getreden EU Rechtshulpverdrag (ERV). Vooralsnog ontbeert het team eveneens

een aparte instellingsovereenkomst. Dit betekent dat het samenwerkingsverband ten

volle wordt geconfronteerd met de problemen die ook elders in de praktijk van de

rechtshulp tussen Frankrijk en Nederland waar te nemen zijn. Bij meer intensieve

samenwerking volgt wellicht ook een directe confrontatie met de verschillen tussen

het Franse en Nederlandse recht zoals we die in de deelonderzoeken zijn tegen-

gekomen. Maar het joint team biedt tegelijkertijd ook de kans om deze problemen

de baas te worden. Het is daarom zeer belangrijk om de ervaringen van het team
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nauwlettend te volgen. Een goede analyse van de activiteiten van het team kan de

rechtshulprelatie in haar geheel meerdere stappen vooruithelpen.

De rol van de officier van justitie en de rechter-commissaris

De rol van de Franse en Nederlandse officier van justitie

De opmerkelijkste bevinding van het onderzoek is ongetwijfeld dat er een groot

verschil bestaat tussen de rol van de Franse officier van justitie en die van zijn

Nederlandse collega. De beide officieren van justitie vertonen slechts van grote

afstand bezien – bijvoorbeeld vanuit Nederland met een Frans wetboek op de 

knieën – enige overeenkomsten.

Als we kijken naar de taken en bevoegdheden van de Franse en Nederlandse officier

van justitie, dan moeten we onderscheid maken tussen enerzijds de basistaakstel-

ling van het Openbaar Ministerie, die in beide landen hetzelfde is, en anderzijds 

de concrete taken van de officier van justitie in het vooronderzoek, die aanzienlijk

uiteenlopen. De Nederlandse officier van justitie heeft meer taken en veel meer

bevoegdheden in de opsporing en vervolging, die hij ook ten volle gebruikt. Dit

brengt echter ook een zware verantwoordelijkheid mee. Naar mijn mening is dit 

het belangrijkste punt van de rol van de Nederlandse officier van justitie.

De rol van de Franse officier van justitie raakt bij grotere zaken snel gereduceerd 

tot die van partij. Hij neemt geen beslissing over verdere vervolging en op de zitting

staat hij met een dossier van de rechter-commissaris in zijn handen. De Franse

officier van justitie is in dit opzicht niet meer dan een jurist, aan wie gewoon een

deel van de taken in het vooronderzoek toekomt. Daar tegenover staat de Neder-

landse officier van justitie, die het hele vooronderzoek leidt, dicht bij de opspo-

ringsactiviteiten staat en dominus litis is. De Nederlandse officier van justitie 

komt in vergelijking ook zeer dynamisch over. Hij verkeert in een organisatie met

een sterke structuur waar volop beleidsontwikkeling plaatsvindt en geniet profes-

sionele ondersteuning.

De rol van de Franse officier van justitie is op het moment wel enigszins aan het

veranderen. Op het terrein van de alternatieve afdoening en het snelrecht doen 

zich bijvoorbeeld allerlei ontwikkelingen voor. Als belangrijkste gevolg hiervan 

lijkt de Franse officier van justitie te beseffen dat er een belangrijker rol voor hem 

is weggelegd in het vooronderzoek als hij actiever gebruik maakt van zijn eigen

bevoegdheden. Een voorbeeld hiervan is de traitement en temps réel. Als banaal

teken van een veranderende opstelling van de officier van justitie kan de oprich-

ting gelden, twee jaar geleden, van een inmiddels florerende Vereniging van parket-

magistraten.

Maar laten we ook wijzen op de grote achterstand die de Franse officier van justitie

op zijn Nederlandse collega zal moeten inlopen. Franse magistraten kunnen name-

lijk, op een enkele uitzondering na, nog steeds niet beschikken over een prettige
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werkplek en deugdelijke automatiseringshulpmiddelen. Het werkproces op het par-

ket verloopt veelal zonder vaste structuren en in Frankrijk is men pas kort geleden

begonnen met het opzetten van professionele ondersteuning. De Franse officier van

justitie kan het stof – letterlijk en figuurlijk – voorlopig dus nog niet van zijn kleding

kloppen. Concentreren we ons bovendien op de sleutelbegrippen die we hebben

gebruikt om de rol van de Nederlandse officier van justitie te beschrijven (leider van

het vooronderzoek, dicht op de opsporingsactiviteiten, dominus litis), dan is het

onwaarschijnlijk dat de rol van de Franse officier van justitie de komende tijd veel

op die van zijn Nederlandse tegenhanger zal gaan lijken. Daarvoor wijken taken en

bevoegdheden te veel af en ontbreken er te veel aanknopingspunten in de omgeving

van de officier van justitie.

De rol van de Franse en Nederlandse rechter-commissaris

In Frankrijk heeft de rechter-commissaris veel meer bevoegdheden dan in Neder-

land. Het onderzoek bevestigt dit, maar biedt tegelijk ook grond om belangrijke

nuanceringen in deze stelling aan te brengen. Er zijn namelijk ook veel overeen-

komsten in de rol van de Franse en Nederlandse rechter-commissaris te bespeuren.

Als uitgangspunt voor die rol geldt in beide landen dezelfde taakstelling. De rechter-

commissaris heeft een toetsende en controlerende taak en kan worden aangemerkt

als voorpost van de zittingsrechter. Daarnaast is hij betrokken bij het onderzoek.

Zijn bevoegdheden liggen op het vlak van het verhoor van getuigen en verdachte en

de toepassing van dwangmiddelen.

In beide landen is sprake van een zogenaamde dubbelrol van de rechter-commis-

saris. De Franse en Nederlandse rechter-commissaris hebben namelijk dezelfde

basistaken in het vooronderzoek, die toetsende en onderzoekende elementen

combineren. In Nederlandse ogen is de dubbelrol van de rechter-commissaris in

Frankrijk echter buitengewoon sterk. De Franse rechter-commissaris leidt de op-

sporing tijdens het gerechtelijk vooronderzoek en kan tegelijkertijd ook beslissen

over de toepassing van dwangmiddelen tegen de verdachte. Dit brengt het gevaar

van vooringenomenheid met zich mee, of kan in ieder geval de schijn daarvan

wekken.

Toch moeten we dit op grond van het onderzoek enigszins relativeren. De com-

ponenten van de dubbelrol van de rechter-commissaris spelen niet zozeer tegelij-

kertijd als wel in opeenvolgende fasen. Tijdens de opsporing fungeert de rechter-

commissaris als leider van het onderzoek, om na aanhouding van de verdachte over

te stappen in een rol van arbiter tussen partijen. Het knelpunt is in deze visie de

overloop tussen deze opeenvolgende fasen, die bestaat in de beslissing over voor-

lopige hechtenis. Deze komt echter sinds kort in Frankrijk niet meer toe aan de

rechter-commissaris, maar aan de nieuwe juge des libertés et de la détention.

Dit brengt ons bij een ander interessant punt. We hebben vastgesteld dat de positie

van het Openbaar Ministerie in beide landen zich in een tegenovergestelde richting
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ontwikkelt. De Franse en Nederlandse officiers van justitie groeien in hun rol wel-

licht juist iets meer naar elkaar toe. Bij de rechter-commissaris zien we weer een

ontwikkeling in sterk verschillende richtingen. De Réforme de la Justice benadrukt

in Frankrijk de onderzoekskant van de rol van de rechter-commissaris: immers, de

rechter-commissaris verliest zijn bevoegdheden inzake voorlopige hechtenis aan de

juge des libertés et de la détention. Wanneer we recente ontwikkelingen in Neder-

land in ogenschouw nemen, ontstaat een ander beeld. De Wet BOb en de Wet Her-

ziening gerechtelijk vooronderzoek dwingen de rechter-commissaris verder in een

toetsende rol. We zien hier ook dat elementen van de rol van de rechter-commissa-

ris in Frankrijk en Nederland worden gebruikt als argument om tot tegengestelde

keuzes te komen. Betrokkenheid van de rechter-commissaris bij de opsporing

voorziet in Franse ogen het onderzoek naar zware en georganiseerde criminaliteit

van legitimiteit. Het feit dat het hele gerechtelijk vooronderzoek onder zijn leiding

plaatsvindt, brengt een voelbare verantwoordelijkheid voor alle onderzoekshande-

lingen die geschieden. In de ogen van de BOb-wetgever leidt de betrokkenheid van

de rechter-commissaris bij de opsporing juist tot twijfel over zijn onpartijdigheid.

Het grote verschil tussen de rol van de Franse en Nederlandse rechter-commissaris

zit dus net als bij de officier van justitie in het element verantwoordelijkheid.

Conclusie en aanbevelingen

Aan het einde van het onderzoek moeten we vaststellen dat de rollen van de officier

van justitie en de rechter-commissaris in Frankrijk wezenlijk verschillen van die van

hun tegenhangers in Nederland. Op het eerste gezicht blijkt daar weinig van. De

officier van justitie en rechter-commissaris hebben in beide landen dezelfde basis-

taken in het vooronderzoek en globaal ook dezelfde bevoegdheden. De officier van

justitie heeft gezag over de politie en neemt een beslissing over de vervolging op

basis van het opportuniteitsbeginsel. De rechter-commissaris geeft toestemming

voor een telefoontap en kan getuigen onder ede horen. Beide landen kennen een

opsporingsonderzoek en een gerechtelijk vooronderzoek.

Tot zover lijkt het dus allemaal veel op elkaar. Maar bij nader onderzoek blijkt dat 

de bevoegdheden van officieren van justitie en rechters-commissarissen in beide

rechtsstelsels sterk uiteenlopen. Sleutelpunten zijn de dominus litis-functie van de

Nederlandse officier van justitie, de intensieve sturing en controle van de politie in

Nederland en de kaderfunctie van het gerechtelijk vooronderzoek in Frankrijk. Het

onderzoek heeft ook laten zien welke invloed verschillen in de rechtscultuur en in

opvattingen over criminaliteitsbestrijding hebben op de opsporingspraktijk.

Het onderzoek is gebaseerd op het onderscheid tussen taken, bevoegdheden en

verantwoordelijkheden: deze elementen zijn alle drie te zien als variabelen die de

rol van de officier van justitie en rechter-commissaris beïnvloeden. Het kernbegrip

van mijn onderzoek naar de rol van de officier van justitie en de rechter-commis-
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saris blijkt uiteindelijk verantwoordelijkheid te zijn. Het onderscheid tussen de rol

van de officier van justitie en de rechter-commissaris in Frankrijk en Nederland

bestaat primair in het verschil in verantwoordelijkheid tijdens het vooronderzoek.

Naar mijn mening is dit onderdeel van de rol van de officier van justitie en de

rechter-commissaris ook het punt dat zich het beste leent voor discussie.

De kwetsbare punten van het vooronderzoek zijn in beide rechtsstelsels dezelfde.

Zowel in Frankrijk als in Nederland heeft het Openbaar Ministerie een dubbelzin-

nige positie in de rechtsorde en heeft de rechter-commissaris een dubbelrol. Deze

zwakheden zijn ruimschoots onderkend, maar tot op heden is er geen eenduidige

oplossing voor gevonden. In dit vergelijkende onderzoek hebben we een aantal

gevolgen blootgelegd van deze kwetsbare punten die in de literatuur nog niet 

zijn aangeroerd. Het meest interessant is echter de bevinding dat de Franse en

Nederlandse wetgever afwijkende keuzes maken bij hun pogingen om het recht te

verbeteren.

Daarnaast is het verrassend te zien hoezeer schandalen die Frankrijk en Nederland

aan het begin van de jaren ’90 hebben geteisterd de keuzes voor hervormingen

hebben beïnvloed. De weerslag van deze schandalen op de ontwikkeling van ons

recht kan nauwelijks worden overschat. Als een Franse rechter-commissaris praat

over ‘verantwoordelijkheid’, dan haalt hij bijvoorbeeld problemen aan die kunnen

spelen bij beslissingen in politiek-financiële schandalen. Wanneer een Nederlandse

officier van justitie praat over verantwoordelijkheid, dan komen er voorbeelden over

de toepassing van bijzondere opsporingsbevoegdheden bij hem op.

De gemaakte keuzes zijn op zich begrijpelijk en hebben naar mijn mening ook niet

geleid tot pertinente misvattingen. De vraag ligt evenwel voor de hand wat er was

gebeurd als ons geen misstanden in de bestrijding van georganiseerde criminaliteit,

maar politiek-financiële schandalen ten deel zouden zijn gevallen. Een tweede vraag

die we ons kunnen stellen is of het Franse recht geschikt is voor de bestrijding van

zware en georganiseerde criminaliteit en, andersom, of het Nederlandse recht

voldoende is voorbereid op problemen zoals die sinds enkele jaren in Frankrijk

spelen.

De trajectbeschrijving van het vooronderzoek naar zware en georganiseerde crimi-

naliteit is een heel goed voorbeeld van de waarde en de kracht van rechtsvergelij-

kend onderzoek. De vergelijking brengt verschillen aan het licht die vanuit een

zuiver Nederlands perspectief wellicht onopgemerkt zouden blijven, en toont ook

duidelijk aan waarom deze verschillen bestaan. Mijn studie laat zien dat ze het

gevolg zijn van een streven naar effectiviteit en flexibiliteit. Dat leidt tot bepaalde

keuzes en een samenspel tussen de organisatie van de opsporing, het strafrecht en

het strafprocesrecht.

Wat betekent dit alles voor het Nederlandse recht? Op de eerste plaats is het bij-

zonder belangrijk om te zien dat in een rechtsstelsel waar dezelfde basistaken door

dezelfde organen worden uitgeoefend, het kennelijk allemaal ook anders kan. Bij
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sommige van de aangehaalde verschillen tussen het Nederlandse en Franse recht

kunnen we ons afvragen of het ook niet anders zou moeten. Zo heb ik met enig

ongeloof de radicale verschillen in de opsporing van financieel-economische, maar

vooral ook georganiseerde criminaliteit kunnen waarnemen. Het vasthouden aan

een volledig gerationaliseerde bestrijding van georganiseerde criminaliteit in Neder-

land, voorzien van een imposant bouwwerk van sturing en controle, met prioriteit-

stelling en interne toetsing, staat in groot contrast met de tamelijk opportunistische

werkwijze in Frankrijk. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat in Frankrijk

wellicht te veel van het één, en in Nederland te veel van het ander plaatsvindt.

Verder moet er in de dagelijkse praktijk van de rechtshulp daadwerkelijk rekening

worden gehouden met de beschreven verschillen tussen het Franse en Nederlandse

recht, bijvoorbeeld met het feit dat de Franse minister van Justitie geen aanwijzin-

gen meer geeft in individuele zaken. Via deze weg kunnen problemen met concrete

rechtshulpverzoeken dus niet worden opgelost. Verder geldt dat de rechter-com-

missaris in Frankrijk centraal staat in het rechtshulpverkeer. Dit betekent onder

andere dat er minder ruimte is voor flexibiliteit (opportuniteit) bij de verdeling van

vervolging in beide landen.

Sommige problemen die spelen in de rechtshulprelatie zijn alleen te begrijpen met

enige achtergrondkennis. Een belangrijk punt vind ik ook het verband tussen inzicht

in het Franse recht en de stellingname van Frankrijk in het internationale debat. Een

goede kennis van de verschillen tussen het Franse en Nederlandse recht, ook op het

gebied van de rechtscultuur en de criminaliteitsbestrijding, kan hier zeer waardevol

zijn. In mijn onderzoek is gebleken dat dit soort bagage in internationaal overleg

meestal ontbreekt.

Aan het einde van het verhaal valt er ook een aantal fundamentele vragen te stellen.

Is er de afgelopen jaren in Nederland niet een al te zware verantwoordelijkheid bij

de officier van justitie komen te liggen? Groeit het Nederlandse strafproces bij nader

inzien niet snel in de richting van een duaal stelsel en wat zijn de gevolgen daarvan?

En tot besluit: Is de rol van de rechter-commissaris in Nederland uitgespeeld, of valt

er nog te profiteren van de meerwaarde die de rechter-commissaris in het voor-

onderzoek kan vertegenwoordigen?

Uit het onderzoek komen ook enkele concrete aanbevelingen naar voren.

Op de eerste plaats de aanbeveling om meer gebruik te maken van de interessante

mogelijkheden die rechtsvergelijkende kennis biedt. Zo is het voorstelbaar om

eenzelfde onderzoek te laten verrichten naar het Duitse recht.

De gang van zaken bij de rechtshulp in strafzaken heeft aanleiding gegeven tot twee

voorstellen voor verbetering. Ongetwijfeld behoeven deze nadere uitwerking, maar

beide zijn gezien de resultaten van het onderzoek urgent. Verder lijkt het zeer van

belang een evaluatieonderzoek op te zetten voor het Frans-Nederlandse joint team.

Een grondige evaluatie van de activiteiten van het joint team kan de kwaliteit van de

rechtshulprelatie waarschijnlijk meerdere stappen vooruitbrengen.
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De trajectbeschrijving van het Franse en Nederlandse vooronderzoek heeft aan-

getoond dat veel van de keuzes die gemaakt worden in het samenspel van strafrecht,

strafvordering en organisatie van de opsporing te verklaren zijn in het licht van het

streven van de politie bij de criminaliteitsbestrijding. Wanneer dit beginsel wordt

doorgevoerd, ontstaat er een veel beter zicht op het juridisch-praktische waarom

van de opsporingspraktijk. Een dergelijke benadering is nauwelijks ergens terug 

te vinden, ondanks de soms oeverloze discussies over het gebruik van opsporings-

methoden en de effectiviteit van de opsporing. Hier ligt dus een heel belangrijk punt

voor nader onderzoek.

De belangrijkste aanbeveling die uit het onderzoek af te leiden valt, is dat er grote

waakzaamheid geboden is bij de ontwikkeling van de rol van de officier van justitie

en de rechter-commissaris in het recht en in de praktijk. We hebben in het onder-

zoek gezien hoe snel schandalen de afgelopen jaren tot een aantal veranderingen in

het Franse en Nederlandse recht hebben geleid. Een snelle ontwikkeling van taken

en bevoegdheden kan echter grote verschuivingen tot gevolg hebben, vooral in de

rol van de officier van justitie en de rechter-commissaris. Het cruciale punt is hier-

bij de optelsom van hun taken en bevoegdheden, ofwel verantwoordelijkheid. Juist

onduidelijkheid en discussie over verantwoordelijkheid hebben in Frankrijk en

Nederland de afgelopen jaren tot problemen en schandalen geleid. En die gaven de

aanzet tot veranderingen ...




