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Voorwoord

Dit is de eerste (tussen)rapportage in het WODC-onderzoek naar de rol van
de officier van justitie en de rechter-commissaris in het Franse en
Nederlandse vooronderzoek in strafzaken.
Dit rechtsvergelijkende onderzoek duurt twee jaar: een termijn die zowel
breed als diep onderzoek toestaat. In de Nederlandse strafrechtswetenschap
is deze vorm van onderzoek een uitzondering, terwijl rechtsvergelijldng
gezien de grote overeenkomst in de ontwildcelingen waarmee politie en
justitie in de meeste Europese landen worden geconfronteerd, eigenlijk een
reflex zou moeten zijn. Het enthousiasme dat het onderzoek ten deel valt in
zowel Nederland als Frankrijk, toont duidelijk een behoefte in deze zin aan.
Mijn dank gaat op de eerste plaats uit naar prof. mr . Y. Bururna, gewoon
hoogleraar straf(proces)recht aan de KU Nijmegen, en prof. dr. 0. Echappe,
bijzonder hoogleraar strafprocesrecht aan de Universite Paris V, voor hun
motiverende rol in het onderzoek. Professor Echappe controleert tevens op
verschillende momenten de resultaten van het Franse deel van het
onderzoek.
Verder wil ik mr. dr. E. Niemeijer, programmacoordinator bij het WODC,
bedanken voor zijn actieve begeleiding, alsmede drs. S.E. de Bie en
dr. K.E. Swierstra die beide in een eerder stadium namens het WODC bij het
onderzoek betrokken waren.
Veel dank ben ik eveneens verschuldigd aan mw. mr. C. Pignon,
mr. N. Bonnal, mr. J.-P. Simonnot en mr. P.C. Kortenhorst op wier steun ik
kon vertrouwen gedurende een eerste verblijf ten behoeve van het onderzoek
in Franlcrijk.
Een woord van dank ook aan de Franse magistrat de liaison bij het
Nederlandse Ministerie van Justitie, mw. mr. S. Petit-Leclair.
Dank tenslotte aan de leesconunissie van het WODC bestaande uit prof. dr.
H.G. van de Bunt, mr. drs. J.M. Nelen, G. Paulides en drs. M. Kruissink.
De officier van justitie en de rechter-commissaris zullen nog slechts weinig
optreden in dit tussenrapport. We beperken ons in het rapport tot het
onderzoeken van een eerste aspect van hun rol, de sturing en controle van de
politie in het vooronderzoek. Tot echte conclusies ten aanzien van de rol van
de officier van justitie en de rechter-commissaris komt het daarom nog niet.
Dit zal anders worden in het eindrapport, dat tegen het einde van 2000
verschijnt.
Het tussenrapport is bijgewerkt tot 1 januari 2000.
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Samenvatting

Het strafprocesrecht staat in Nederland sinds een aantal jaren volop in de
aandacht. Geconfronteerd met een stijging van de criminaliteit, de
intensivering van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en de
toenemende intemationalisering van de rechtspleging, hebben zowel het
strafprocesrecht als de organisatie van de politie en justitie een aantal
wijzigingen moeten ondergaan. In de ons omringende landen doen zich
vergelijkbare ontwikkelingen voor.
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 rol
van de organen die er in optreden, zijn grotendeels hetzelfde gebleven. De
politie, de officier van justitie en de rechter-commissaris hebben nog steeds
ongeveer dezelfde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
Nu het Franse recht net als het Nederlandse recht de afgelopen jaren is
geconfronteerd met de drie ontwildcelingen die we hierboven hebben
aangehaald, doen zich in beide landen dezelfde problemen voor en vinden er
op precies dezelfde terreinen hervormingen plaats. Het ziet er echter naar uit,
dat de oplossingen die de Franse en Nederlandse wetgever lciezen uiteindelijk
aanzienlijk van ellcaar zullen verschillen.
De rol van de officier van justitie en de rechter-commissaris in het
vooronderzoek in strafzaken

In dit onderzoek wordt gekozen het vooronderzoek te beschrijven aan de
hand van een organieke benadering van de rol van de officier van justitie en
de rechter-commissaris.
De rol van de officier van justitie en rechter-commissaris wordt bepaald door
de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die de wetgever aan hen
heeft gegeven. Onder taken van officier van justitie en rechter-commissaris
verstaan we door de wetgever aan hen verstrekte opdrachten. Een
bevoegdheid is de toestemming van de wetgever om jets met enige mate van
exclusiviteit te doen. Verantwoordelijkheden ontstaan door de combinatie van
een door de wetgever opgedragen taak en voldoende bevoegdheden om deze
taak te volbrengen. De rol van de officier van justitie en de rechtercommissaris wordt ook bepaald door de positie die ze op grond van deze
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden innemen ten opzichte van
elkaar en ten opzichte van andere organen. We moeten hierbij denken aan de
politie en de zittingsrechter, maar ook aan de verdachte ,en het slachtoffer.
Doelstelling

Het doel van het onderzoek is om door inzicht te verschaffen in het Franse
en Nederlandse recht een bijdrage te leveren aan de gedachtenvorming
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
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en een vergelijldng met het Nederlandse recht wellicht ook de mogelijkheden
tot samenwerlcing op strafrechtelijk terrein verbeteren.
Onderzoelcsvragen

In het onderzoek komen de volgende onderzoeksvragen aan bod:
1 Wat zijn de belangrijlcste kenmerken van het Franse strafprocesrecht en
wat zijn de hoofdlijnen van het vooronderzoek in strafzaken?
2 Wat zijn de taken en bevoegdheden van de politie in het vooronderzoek?
3 Wat is het kader van de opsporing van zware en georganiseerde
criminaliteit?
4 Op wellce wijze wordt er voorzien in de sturing en controle van de politie?
5 Wat zijn de taken en bevoegdheden van de officier van justitie en hoe
komen deze in zijn optreden tot uitdruldcing?
6 Wat zijn de taken en bevoegdheden van de rechter-commissaris en hoe
komen deze in zijn optreden tot uitdrulcking?
7 Hoe is de relatie tussen de officier van justitie en de rechtercorrunissarisvormgegeven en hoe komt deze in de praktijk tot
uitdrulcldng?
8 Welke rol is er birmen het vooronderzoek weggelegd voor de figuur van
het gerechtelijk vooronderzoek?
9 Wat zijn de belangrijlcste verschillen en overeenkornsten bij een
vergelijking per onderzoelcsvraag?
10 Wat zijn de belangrijlcste verschillen en overeenkomsten in de rol van de
officier van justitie en de rechter-commissaris in het vooronderzoek in
strafzalcen?
11 Welke lering valt er te treldcen uit de resultaten van de vergelijking tussen
de ml van de officier van justitie en de rechter-commissaris in het Frans
een Nederlandse vooronderzoek in strafzaken ten aanzien van het
Nederlandse recht en de justitiele samenwerlcing met Franlcrijk?
Opbouw en methoden

Het onderzoek is sterk rechtsvergelijkend van aard, maar het is geen
rechtsvergelijlcing in de meest absolute zin: van de lezer wordt enige kennis
van het Nederlandse recht verlangd.
De onderzoeksmethoden en de opbouw van het onderzoek zijn gericht op
rechtsvergelijking.
De basis wordt gevormd door literatuuronderzoek en zal worden aangevuld
met onderzoek in de opsporingspralctijk, door middel van interviews en
observatie.
Tussenrapport

De resultaten van het onderzoek worden neergelegd in twee rapporten: een
tussenrapport en een eindrapport.
In dit tussenrapport komen nog niet alle onderzoeksvragen aan de orde. Het
rapport heeft aLs voomaamste doel om een eerste verslag van de resultaten
van het onderzoek te brengen. Het moet worden gezien als opmaat voor het
verdere onderzoek
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Het rapport valt uiteen in twee delen:
- een inleiding in het Franse recht
— onderzoek naar de sturing en controle van de politie in Franlcrijk en
Nederland
De keuze die in het onderzoek wordt gemaakt om het vooronderzoek in
strafzaken te bestuderen aan de hand van de rol van de officier van justitie en
de rechter-commissaris, zorgt ervoor dat er vooral onderzoek naar zware en
georganiseerde criminaliteit aan de orde komt. Immers, alleen bij de
opsporing van zware en georganiseerde van criminaliteit zullen zo wet de
officier van justitie als de rechter-commissaris stelselmatig bij het onderzoek
betroldcen raken.
Er moet echter wel rekening mee worden gehouden dat de officier van
justitie in tegenstelling tot de rechter-commissaris nog andere omvangrijke
taken in of rond het vooronderzoek in strafzaken heeft: denk aan zijn rot in
het driehoelcsoverleg en bij de opsporing en vervolging van kleinere
criminaliteit.
De inleiding in het Franse recht

Zware en georganiseerde criminaliteit

De Franse en Nederlandse defmities van de begrippen zware en
georganiseerde criminaliteit verschillen van elkaar. Voegen we de begrippen
in beide landen samen, dan volgt echter een gemeenschappelijke defmitie die
nagenoeg overeen komt met de Nederlandse defmitie van 'zware
criminaliteit' in de nieuwe Wet Politieregisters en waarvan het begrip
georganiseerde criminaliteit deel uit maakt.
Een korte bestudering van het beeld van de zware en georganiseerde
criminaliteit in Frankrijk laat enkele verschillen met Nederland zien. Deze
worden echter overschaduwd door de grote overeenkomsten tussen de
situaties in beide landen. Onderzoek naar aan drugs gerelateerde strafbare
feiten neemt in beide landen een zeer groot deel van de opsporingscapaciteit
in beslag. Franlcrijk heeft daamaast net als Nederland te kampen met
mensensmoldcel, grootschalige fraude, het witwassen van criminele gelden en
milieucriminaliteit.
De verschillen in het crirninaliteitsbeeld ontstaan voor een belangrijk deel
door voor de hand liggende factoren, zoals andere sociale en geografische
omstandigheden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de criminaliteit in
de cites, getto-achtige vvijken in de agglomeratie van grote Franse steden. Een
ander verschil met de situatie in Nederland is, dat Franlcrijk heeft te kampen
met verschillende vormen van terrorisme.
Van groot belang voor ons onderzoek is echter een vorm van criminaliteit die
niet meteen in verband te brengen is met zware en georganiseerde
crirninaliteit. Het gaat om zogenaamde 'politiek-fmanciele' misdrijven,
waaraan in Frankrijk een hele rij politici, topambtenaren en bekende
zakenmensen zich schuldig heeft gemaalct. Sinds 1989 leveren de politiekfinanciele misdrijven het ene na het andere schandaal op. Aan de basis ligt
meestal de illegale fmanciering van politieke partijen, maar in een aantal
gevallen is en ook spralce van persoonlijke verrijking en corruptie.
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Het Franse vooronderz,oek
Het vooronderzoek bestaat in Frankrijk uit twee soorten
opsporingsonderzoek (enquete preliminaire en enquete de flagrance) en het
gerechtelijk vooronderzoek (information judiciaire). De officier van justitie
(procureur de la Republique) leidt het opsporingsonderzoek, de rechtercommissaris (juge d'instruction) leidt het gerechtelijk vooronderzoek.
In Frankrijk wordt de politietaak uitgeoefend door twee korpsen. De Police
nationale verzorgt de politietaken in de stedelijke gebieden; de Gendarmerie
nationale op het platteland.
De twee korpsen zijn beide volledig toegerust voor de opsporingstaak Dit
heeft tot gevolg dat beide korpsen zich in de pralctijk ook bezighouden met
onderzoek naar zware en georganiseerde criminaliteit, zij het dat de Police
nationale meer onderzoeken doet en hiertoe ook over veel meer middelen en
personeel beschikt.
Bij de Police nationale is de Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ)
opgericht om de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit
landelijk te coordineren. De divisions en offices centraux van de DCPJ zijn
vergelijkbaar met de Nederlandse kernteams. Hoewel zij geen landelijke
competentie bezitten en zij zich niet uitsluitend bezighouden met de
bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit, spelen ook de
'brigades' van de Prefecture de police de Paris een belangrijke rol in de
bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit. In mindere mate
houden de Services regionaux de police judiciaire (SRPJ) van de Police
nationale en de Sections de recherches van de Gendarmerie nationale zich
hiermee bezig.
De positie van politie en justitie in de Franse samenleving behoeft
verbetering. Dit blijkt uit de pogingen die op het moment gedaan worden om
de politie en justitie itoegankelijkee te malcen.
De strafrechtswetenschap geniet in Franlcrijk veel minder aanzien dan in
Nederland.
Sturing en controle
Het begrip sturing en controle is door de Enquetecommissie opsporingsmethoden gebruikt, om aan te geven hoe bij de opsporing van strafbare
feiten door de officier van justitie en de rechter-cormnissaris richting wordt
gegeven aan het onderzoek van de politie en hoe de doelmatigheid en
rechtmatigheid van dit onderzoek wordt gecontroleerd.
De basis voor de staring en controle van de politie in het vooronderzoek
wordt gevormd door algemene rechtsfiguren. Zowel in Franicrijk en
Nederland gaat het hierbij vooral om het gezag en het toezicht dat het
openbaar ministerie op de politie uitoefent. Deze gezagsrelatie geldt altijd bij
het handelen van de politie in het kader van de opsporing van strafbare
feiten. We kunnen in dit verband spreken van sturing en controle in algemene
zin.
Op de tweede plaats is er regelgeving die voor sturing en controle moet
zorgen op het niveau van een concreet onderzoek. De officier van justitie en
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rechter-commissaris dragen zorg voor deze vorm van sturing en controle, die
in belangrijke mate voortvloeit uit:
— de verdeling van bevoegdheden tussen politie, officier van justitie en
rechter-commissaris (opsporingsmethoden en dwangmiddelen)
— de bepaling welk orgaan in welke fase van het vooronderzoek de
opsporing leidt
De sturing van de opsporing op zaaksniveau krijgt in praktijk vorm door de
wijze waarop de toepassing van opsporingsmethoden en dwangmiddelen
geschiedt (autonoom door de politie of met aparte toestemming -tussenkomst - van officier van justitie of rechter-commissaris).
Van groot belang is ook hoe het waken over de voortgang van het onderzoek,
naast de tussenkomst in het kader van opsporingsmethoden en
dwangmiddelen, verder plaatsvindt. Voor zover van toepassing, zijn in dit
verband de (gemeenschappelijke) selectie van het onderzoek, de
projectvoorbereiding, de keuze van de politiedienst die het onderzoek gaat
doen en de eventuele inspraalc bij de beslissing over de middelen en het
personeel dat ingezet gaat worden, bepalend.
Specifiek bij de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit valt de
afgelopen jaren een nieuwe ontwildceling te zien. Het bestaande systeem van
sturing en controle wordt aangevuld of vervangen door een centralisering op
nationaal niveau van beleidsontwildceling, coordinatie van de opsporing en
toetsing van het gebruik van ingrijpende opsporingsmethoden.
Dit heeft duidelijk invloed op de rot van de officier van justitie en de rechtercommissaris in de sturing en controle van de politie.
De basis voor de centralisering wordt gevormd door de recente reorganisatie
van het openbaar ministerie in beide landen. De reorganisatie zorgt in
Frankrijk en Nederland voor een nieuwe taalcverdeling tussen het openbaar
ministerie en de minister van justitie.
De centralisering zouden we kunnen zien als een derde vorm van sturing en
controle. Maar meer nog schept de centralisering het kader van de opsporing
van zware en georganiseerde criminaliteit.
Resultaten van het onderzoek

De reorganisatie van het Franse en Nederlandse openbaar ministerie

Reeds voor de reorganisatie van het openbaar ministerie in Nederland en
Frankrijk is er een verschil ontstaan in de positie van het openbaar ministerie
in beide landen. In Nederland heeft het OM de mogelijkheid gekregen om
- weliswaar in overeenstemming met de minister van Justitie - eigen beleid te
ontwikkelen. In Franlcrijk is dit nooit het geval geweest.
In Frankrijk is het vermoeden van interventies in de zogenaamde politiekfinanciele schandalen zowel een motief als een belangrijke katalysator voor
de reorganisatie van het openbaar ministerie. In Nederland hebben juist
problemen in de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit de
richting van de reorganisatie geaccentueerd. Dit heeft tot andere
aandachtspunten voor de reorganisatie geleid. Het Nederlandse openbaar
ministerie heeft door de reorganisatie een eigen centrale leiding gelcregen, die
het openbaar ministerie een meer onafhankelijke positie verschaft ten
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opzichte van de minister van Justitie op het terrein van beleidsvorming en
co6rdinatie van de opsporing.
In Frankrijk wordt daarentegen als reactie op de verdenldng van politiek
getinte interventies van de minister van justitie, vooral naar een grote mate
van onafhankelijlcheid gezocht voor het openbaar ministerie in individuele
zaken. De Franse minister van justitie doet afstand van de mogelfilcheid om
aanwijzingen te geven in een individueel opsporingsonderzoek of concrete
strafzaak. Waar in Frankrijk de aanwijzingsbevoegdheid van de minister van
justitie in concrete zalcen wordt afgeschaft, is deze in Nederland in de nieuwe
Wet RO juist bevestigd.

Het kader van de opsporing van zware en georganiseerde criminaliteit
Een belangrijk verschil tussen de reorganisatie van het Franse en
Nederlandse openbaar ministerie is dat de reorganisatie in Nederland de
fundamenten heeft gelegd voor de centralisering van de bestrijding van
georganiseerde criminaliteit.
Het openbaar ministerie is in Franlcrijk niet of nauwelijks betrokken bij de
beleidsontwilckeling op het gebied van zware en georganiseerde criminaliteit.
In Nederland speelt het College van procureurs-generaal hierin een
bepalende rol.
Landelijke coOrdinatie van de opsporing van zware en georganiseerde
criminaliteit kan in Frankrijk niet verzorgd worden door het openbaar
ministerie, bij gebrek aan een eigen centrale leiding. In vergelijking met
Nederland worden er taken overgenomen door het ministerie van justitie en
de politie (DCPJ). Het vaststellen van aandachtsgebieden voor de kernteams
en de selectie van onderzoeken zijn bevoegdheden die in Frankrijk niet bij
justitie liggen, maar bij de polite.
Er is in Frankrijk niet voorzien in een aparte procedure voor centrale toetsing
van het gebruik van ingrijpende opsporingsmethoden. Binnen het openbaar
ministerie bestaat er niet zoals in een Nederland een centraal
toetsingsorgaan. Het Frame ministerie van justitie zal in een aantal gevallen
wel wetenschap dragen van het gebruik van dergelijke methoden. Het
ministerie kan dan ook invloed uitoefenen, maar wordt daarin beperlct door
de opheffing van de aanwijzingsbevoegdheid in concrete zaken.
De Nederlandse minister van Justitie kan, in het geval er zich een verschil van
mening met het College van procureurs-generaal voordoet over het gebruik
van ingrijpende opsporingsmethoden, nog wel gebruik maken van zijn
aanwijzingsbevoegdheid in concrete zalcen.
Staring en controle in algemene zin
Het gezag van de Franse officier van justitie over de politie geldt net als dat
van de Nederlandse officier niet alleen de opsporing van strafbare feiten,
maar in bredere zin het optreden ter strafrechtellike handhaving van de
rechtsorde en het verrichten van taken ten dienste van justitie. Een belangrijk
verschil met Nederland is evenwel, dat in Frankrijk het gezag van de officier
van justitie niet geldt voor het verkennend onderzoek en CID-activiteiten van
de politie.
In FranIcrijk bestaan er geen Icemteam-officieren van justitie.
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In de pralctijk geldt in beide landen dat door specialisering en het werken in
gespecialiseerde secties binnen het parket, officieren van justitie steeds vaker
samen komen te werken met bepaalde gespecialiseerde politiediensten.
De rol van de officier van justitie in het driehoeksoverleg is in Nederland veel
sterker dan in Frankrijk. Door zijn deelneming aan de beheersdriehoek, kan
de Nederlandse hoofdofficier anders dan zijn Franse collega inspraalc
uitoefenen met betrekking tot de verdeling van middelen en de inzet van
politiepersoneel voor de recherchetaak.
De Nederlandse Recherche-officier van justitie zou, indien zijn taken op het
gebied van lcwaliteitsbewaldng bevestigd worden, voor een deel de rol lcrijgen
die de procureur-generaal in Frankrijk speelt.
Stu ring en controle in een concreet onderzoek

De invoering van de Wet herziening gerechtelijk vooronderzoek en de Wet
BOB, bevestigen in Nederland de positie van de officier van justitie als leider
van de opsporing in het hele vooronderzoek. In Franlcrijk is er in het
vooronderzoek sprake van twee strilct van elkaar gescheiden fases, waarin de
officier van justitie of de rechter-commissaris het onderzoek leiden. In de
Franse opsporingspralctijk blijkt het verschil in fases nog veel duidelijker
aanwezig, dan op grond van de regelgeving verwacht.
In Nederland geldt de bevoegdheidsverdeling tussen politie, officier van
justitie en rechter-commissaris door de parallelle opsporing het hele
vooronderzoek. In het Franse recht verschilt de bevoegdheidsverdeling naar
gelang er sprake is van een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk
vooronderzoek. In tegenstelling tot in Frankrijk zijn in Nederland belangrijke
opsporingsbevoegdheden van de rechter-commissaris losgekoppeld van het
gerechtelijk vooronderzoek: de kaderfunctie van het gerechtelijk
vooronderzoek voor het optreden van de rechter-commissaris is verlaten.
Uitgangspunt in Nederland is dat de officier van justitie op elk moment
richting kan geven aan het onderzoek en het gebruik van bijzondere
opsporingsmethoden kan controleren. Dit beginsel wordt lcracht bijgezet
door het vergroten van de interventies van de officier van justitie in het kader
van het starten van een verkennend onderzoek en het gebruik van een hele
reeks bijzondere opsporingsbevoegdheden.
De Nederlandse officier van justitie is bij onderzoek naar zware en
georganiseerde criminaliteit vanaf het begin bij het onderzoek betroldcen. In
Franlcrijk neemt de officier van justitie niet zoals in Nederland deel aan de
selectie en voorbereiding van onderzoeken. De Franse officier van justitie
raakt pas op een later moment op de hoogte van het onderzoek.
De sturing en controle van de politic door de Franse officier van justitie,
krijgt vorm door het uitzetten van lijnen voor het onderzoek: het gaat om de
keuze van een politiedienst, termijnstelling voor het onderzoek en binnenkort
ook gemeenschappelijke bepaling -met de leiding van het politieteam - van
de middelen en het personeel dat in gezet moet worden ten behoeve van het
onderzoek.
De Franse wetgever maalct opnieuw de keuze voor deze benadering van
sturing en controle in de huidige wetsvoorstellen die beogen de sturing en
controle van de politic te verbeteren, in plaats van over te gaan tot een betere
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regeling van het gebruik van bijzondere opsporingsmethoden, onder leiding
van de officier van justitie.
De rol van de Nederlandse rechter-commissaris in het kader van sturing
en controle van de politie is teruggebracht tot het incidenteel (vooraf)
toetsen van de toepassing van enkele opsporingsbevoegciheden en
dwangmiddelen.
In Franlcrijk leidt de rechter-commissaris de opsporing tijdens het
gerechtelijk vooronderzoek en stuurt dientengevolge ook de politic. De
Franse rechter-commissaris houdt zich niet zozeer bezig met een actieve
staring en controle van de politie met betrelcicing tot het gebruik van
opsporingsbevoegdheden. Het accent ligt op een grondige controle van de
rechtmatigheid van het handelen van de politic achteraf, aangevald met de
mogelijkheid van een procedure voor de Chambre d'Accusation. Rechterlijke
controle op het handelen van de politic vindt dus in Franlcrijk duidelijk plaats
tijdens het gerechtelijk vooronderzoek, waar er in Nederland tot aan het
onderzoek ter terechtzitting op moet worden gewacht.

Conclusie
Bij de vergelillcing van de sturing en controle van de Franse en Nederlandse
politie, komt al een aantal grote verschillen naar voren in de rol van de
officier van justitie en de rechter-commissaris in beide landen. De
bestudering van andere taken van de officier van justitie en de rechtercommissaris in het vervolg van het onderzoek, zal echter nog een veel beter
beeld verschaffen van de rol die de officier van justitie en de rechtercommissaris spelen in het Franse en Nederlandse vooronderzoek in
strafzalcen. We beperken ons voorlopig tot twee opmerlcingen.
Het Nederlandse openbaar ministerie lijkt in verhouding met het Franse
openbaar ministerie een ware regiefunctie toebedeeld te hebben gelcregen in
het vooronderzoek in strafzaken. De vraag the in vergelijkend opzicht gesteld
zou kunnen worden, is of de zware taken en grote bevoegdheden van het
Nederlandse openbaar ministerie uiteindelijk niet een te zware
verantwoordelijlcheid met zich meebrengen.
In Franlcrijk wordt op een geheel andere wijze clan in Nederland gepoogd om
het gebrek aan sturing en controle van de politic in onderzoek naar zware en
georganiseerde criminaliteit te verbeteren. De aandacht is gericht op het
bepalen van de randvoorwaarden en de lijnen voor het optreden van de
politic, terwijI in Nederland vooral wordt ingezet op een effectieve stiffing en
controle door tussenkomst van de officier van justitie, zelfs voor het begin
van het opsporingsonderzoelc
Deze laatste oplossing lijkt meer kans te bieden op een effectieve sturing en
controle. Aan de andere kant wordt op deze wijze het risico gelopen dat de
betrokkenheid van de officier van justitie bij operationele beslissingen in het
onderzoek wordt verhoogd: iets wat alle geintenriewde Franse officieren van
justitie als een gevaar signaleren, evenals een aantal Nederlandse officieren.

Het vervolg van het onderzoek
In het tweede deel van het onderzoek zal met gebruilcmaking van de
resterende onderzoelcvragen dieper worden ingegaan op de rol van de officier
van justitie en de rechter-commissaris.
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Aan de orde komen onder andere de relatie tussen de officier van justitie en
de rechter-commissaris, de positie van de officier van justitie en de rechtercornmissaris ten opzichte van de verdachte, de zittingsrechter en de raad
voor de magistratuur. Ook de regelmatigheidscontrole in het vooronderzoek
zal ter sprake komen.
Ten behoeve van actuele beleidsvragen zal een aantal specifieke
bevoegdheden van de officier van justitie en de rechter-commissaris in het
Franse en Nederlandse recht uitgebreid aan een nader onderzoek
onderworpen worden.
Ter illustratie zullen in het eindrapport ook twee casusposities onderzocht
worden voor zowel het Franse recht als het Nederlandse recht.
Tenslotte kan aan het einde van het onderzoek de vergelijlcing tot stand
komen.

1

lnleiding

Inleiding op het onderzoek

Het Nederlan.dse strafrecht is de afgelopen decennia geconfronteerd met drie
belangrijke ontwildcelingen: een groei van de criminaliteit, intensivering van
de bestrijding van met name de georganiseerde criminaliteit en toenemende
intemationalisering van de strafrechtspleging.
De criminaliteit is sinds het einde van de jaren zestig gestegen in ons land'.
Daarbij is ook het aantal regels dat gehandhaafd moet worden sterk
uitgebreid2. Als gevolg hiervan is de stroom strafbare feiten die politie en
justitie moet afhandelen sterk gegroeid.
Door beleidsontwilckeling, reorganisaties en de verbetering van
bedrijfsprocessen is de druk die op de politie en justitie was komen te liggen,
inmiddels weer wat afgenomen 3.
De bestrijding van de georganiseerde criminaliteit heeft problemen
opgeleverd van een geheel andere aard. Het gebruik van omstreden
opsporingsmethoden veroorzaakte enkele jaren geleden een crisis in de
opsporing. Er bleek grote onduidelijkheid te zijn ontstaan over de taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van politie, openbaar ministerie en
rechter-commissaris. De sturing en controle van de politie door het openbaar
ministerie schoot tekort en een deel van de opsporingsactiviteiten van de
politie bleek geen basis te hebben in de wet.
De Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden en de Wet herziening
gerechtelijk vooronderzoele voorzien het vooronderzoek van een aantal
belangrijke aanvullingen op dit punt.
Het is niet toevallig dat juist de bestrijding van georganiseerde criminaliteit
heeft geleid tot een crisis in de opsporing. Het is evenmin toeval dat de
problemen ontstonden in het vooronderzoek in strafzaken. Bij de bestrijding
van zware en georganiseerde criminaliteit onstaat namelijk de grootste
spanning tussen belangen van crime control en due process in ons recht.
De toenemende intemationalisering van de strafrechtspleging heeft voor de
Nederlandse rechtsorde twee belangrijke nieuwe kaders opgeleverd: het
Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het Europese
Unie Verdrag.
De rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM),
heeft de afgelopen jaren tot tal van - Ideinere - wijzigingen in het

2
3
4

Zie Schreuders e.a., 1999, pp. 43-66.
Commissie Openbaar Ministerie, 1994, pp. 6-14.
Zie Commissie Openbaar Ministerie, 1994, pp. 20-26.
Wetten van 27-05-1999, Stb. 234 en 245, inwerldngtreding op 01-02-2000.
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Nederlandse strafprocesrecht geleid, zoals de regeling van de anonieme
getuige en de aanpassing van de inverzekeringstelline
De Schengen Uitvoeringsovereenkomst heeft in 1990 een nieuwe dimensie
gegeven aan de internationale politiele en justitiele samenwerIcing. Door het
ontstaan van de Interne markt en het vrije verkeer van personen, was de EG
een logisch kader geworden voor intemationale samenwerlcing op het gebied
van binnenlandse zaken en justitie.
Het Verdrag van Maastricht heeft dit bevestigd met de schepping van de
Derde pijler van de Europese Unie. Criminaliteitsbestrijding is in het Verdrag
van Amsterdam expliciet een doelstelling van de EU geworden.
De aanbevelingen die een groep experts in 1997 deed voor een effectieve
aanpalc van de georganiseerde criminaliteit binnen de EU 6, worden
larigzamerhand realiteit. Zo lcrijgt het Europese politie-orgaan Europol een
belangrijke rol toebedeeld in de bestrijding van grensoverschrijdende zware
criminaliteit in de EU' en worden er ter bevordering van de rechtshulp in elk
land birmen de justitie-organisatie steunpunten opgezet. Er ontstaat een
Europees Justitieel Netwerk, dat verzoeken tot rechtshulp effectiever kan
behandelen.
De bijeenkomst van de Europese Raad in Tampere op 15 en 16 oktober 1999,
de eerste bijeenkomst van de Europese Raad die volledig werd gewijd aan
justitie en binnenlandse zaken, heeft naar het zich laat aanzien ook voor
justitie een centraal orgaan gecreeerd: Eurojust s.
Sommige Europese landen dragen in het kader van de Europese samenwerking
duidelijk eigen thema's aan. Zo wil Frankrijk een voortrekkersrol vervullen bij het
verbeteren van de justitiele samenwerking en dicht het zich coardinerende taken toe
bij de internationale aanpak van het witwassen van criminele gelden. 9

Reden voor vergelijking
De beschreven ontwildcelingen hebben duidelijk invloed op het
strafprocesrecht en de opsporingspraktijk; zowel in de fase van berechting,
als in de fase van opsporing en vervolging die hieraan vooraf gaat, het
vooronderzoek in grafzalcen. De vraag dringt zich op, of een vergelijking met
o
o

7

o
•

De verdachte moet uiterlijk binnen drie dagen en 15 uur na zljn aanhouding worden
voorgeleid aan de rechter-commissaris. Zie art. 59a Sv.
High Level Group, Action Plan to combat organized crime (draft), EC nr. 627614/97,
Brussel 09-04-1997. Zie hierover ook Fijnaut, 1998a, pp. 1020-1026. De aanbevelingen
waren o.a. de oprichting van een justitieel netwerk, implementeren van bestaande
intemationale aldcoorden inzake rechtshulp en criminaliteitsbestrliding, en het maken
van afspraken met kandidaat-landen voor EU-lidmaatschap over bestrijding van
georganiseerde criminaliteit.
De Europese Raad heeft besloten dat Ettropol in de toekomst operationele gegevens van
de lidstaten ontvangt en de mogelllicheid krijgt om lidstaten te verzoeken onderzoek in te
stellen, te cobrdineren of uit te voeren, danwel gezamenlijke onderzoeksteams in te
stellen op bepaalde gebieden van criminaliteit. Zie Europese Raad, 1999, onder 43 en 45.
Zie Europese Raad, 1999, onder 46. Over Eurojust, zie toespraken Minister Korthals, 1999,
en Lembo, 1999.
Dit lcwam tot uitdruidcing in het organiseren van een intemationaal congres over justitiele
samenwerking in Avignon in oktober 1998.
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de situatie in landen om ons heen, niet een belangrijke bijdrage zou kunnen
leveren aan de gedachtenvorming in Nederland over (nieuwe) wetgeving en
beleidsontwikkeling.
Een blik over onze landsgrenzen leert dat de drie grote ontwikkelingen zich
niet alleen in Nederland voordoen.
De criminaliteit is in heel West-Europa gestegen en heeft overal op een
duidelijk zichtbare wijze het strafprocesrecht en de organisatie van politie en
justitie op de proef gesteld.
Politie en justitie maken reorganisaties door en zien zich genoodzaakt te investeren in
een betere informatie-huishouding. Het openbaar ministerie neemt als gevolg van
overbelasting, massaal toevlucht tot het seponeren van strafbare feiten. In landen waar
dit in beginsel niet mogelijk is, omdat het openbaar ministerie gebonden is aan het
legaliteitsprincipe, zijn uitzonderingen op het principe tot stand gekomen. Ook is daar
eerder begonnen met het zoeken naar wijzeh van bestuursrechtelijke en
buitengerechtelijke afdoening.

Wat betreft de gevolgen van de aanpak van georganiseerde criminaliteit ligt
de situatie wat anders. In elk rechtsstelsel bestaat de hierboven beschreven
spanning tussen effectieve bestrijding van georganiseerde crirninaliteit en het
respecteren van de (grond)rechten van personen. Maar de rechtszaken en
onderzoeken, waarin in landen om ons heen problemen in de opsporing - al
dan niet in schandaalvorm - naar boven komen, halen meestal niet de
Nederlandse pers. Zo raken we er misschien niet genoeg van doordrongen
dat de problemen waarmee het Nederlandse vooronderzoek te kampen heeft,
zich ook in de landen om ons heen voordoen 1°.
Daamaast is een goede kennis van de regelgeving en opsporingspraktijk in
andere landen onmisbaar voor intemationale politiele en justitiele
samenwerlcing.
Tenslotte kan rechtsvergelijking een rol spelen bij de al dan niet gedwongen
aanpassing van het Nederlandse recht aan andere rechtsstelsels 11 .
Te denken valt aan de interpretatie van de rechtspraak van het EHRM, die in feite een
synthese is van onderdelen van de rechtsstelsels van verschillende Europese landen.

Er is reden genoeg om de situatie in andere Westeuropese landen dieper te
onderzoeken. Tot nu toe is dit in Nederland eigenlijk maar weinig gebeure.
Ter ondersteuning van de werlczaamheden van de Commissie Moons is kort
rechtsvergelijkend onderzoek verricht. Dit vergelijkende onderzoek heeft geen

10 Zie bijvoorbeeld CRIM. 05-05-1999, D. 1999, somm. pp. 325-326.
Zie Delmas-Marty, 1999.
12
Van de hand van prof. mr. P.J.P. Tak is bijvoorbeeld een aantal rechtsvergelijkende
beschouwingen verschenen over onderdelen van het strafprocesrecht, o.a. over de
regeling omtrent gebruik van DNA-materiaal en de lcroongetuige. Als opdrachtgever
fungeerde de Directie Wetgeving van het Ministerie van Justitie.
11
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wezenlijke rol gespeeld bij de beraadslaging in de commissie". Ter
voorbereiding van het Wetsvoorstel Bijzondere Opsporingsbevoegdheden is
kort onderzoek gedaan naar de regeling van bijzondere opsporingsmethoden
in een aantal Europese landen".
In de ons omringende landen, komen we twee rechtsstelsels tegen die veel
aanlcnopingspunten bieden voor een vergelijking, omdat ze heel dicht bij ons
rechtsstelsel staan: het Franse recht en het Duitse recht".
Op grond van aanwezige kennis kiezen we voor een bestudering van het
Franse recht.
Een eerste orienterend onderzoek" heeft aangetoond dat een vergelijking
met het Franse recht een aantal belangrijke aanknopingspunten biedt voor
actuele vraagstulcken in Nederland. We kunnen hierbij denken aan de sturing
en controle van de politie, het optreden van de rechter-commissaris en het
voortbestaan van het gerechtelijk vooronderzoek. Ook met betreldcing tot de
(gevolgen van de) reorganisatie van het openbaar ministerie en het oprichten
in Nederland van de Raad voor de rechtspraak, biedt het Franse recht een
interessant perspectief..
Ons strafprocesrecht is in belangrijke mate afgeleid van het Franse recht n. In
de loop van de tijd zijn het Franse en Nederlandse recht uit elkaar gegroeid,
maar de opbouw van het strafproces en de rol van de organen die er in
optreden, zijn hetzelfde gebleven. Politie, officier van justitie en rechtercommissaris hebben nog steeds ongeveer dezelfde taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden.
De gemeenschappelijke basis van het Franse en Nederlandse recht heeft er
toe geleid, dat er in de loop van de tijd dezelfde problemen met de regeling
van het vooronderzoek zijn ontstaan. In beide landen zijn als reactie hierop
veelal dezelfde veranderingen overwogen en of doorgevoerd. Nu het Franse
recht net als het Nederlandse recht de afgelopen jaren is geconfronteerd met
de drie ontwikkelingen die we hierboven hebben besproken, doen zich in
beide landen dezelfde problemen voor.
Voor wat betreft het vooronderzoek lcwarn de rol van de rechter-cornmissaris
en het voortbestaan van het gerechtelijk vooronderzoek ter discussie te staan.
Op vrijwel hetzelfde moment - in 1990 - als in Nederland, is er in Franlcrijk
een wetenschappelijke commissie aan het werk gezet om hiervoor een

Commissie Herijking Wetboek van strafvordering, De herziening van het gerechtelijk
vooronderzoek, pp. 24-26.
14
Talc 1996. Ook hier weer geldt dat de conclusies uit het onderzoek geen grote rot hebben
gespeeld bij de beraadslaging over het onderwerp. Zie Memorie van Toelichting
Wetsvoorstel BOB, 1996-1997, pp. 52-53.
Frankrijk en Duitsland staan ook in economisch en sociaal opzicht dicht bij de situatie in
Nederland.
16
In de vorrn van een doctoraalscriptie (Verrest, 1997).
Zie Corstens, 1995, pp. 37-40.
17
13
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oplossing te vinden". Net als in Nederland heeft dit in Frankrijk niet geleid
tot een duidelijke keuze voor verandering van de rol van de rechtercommissaris en opheffing van het gerechtelijk vooronderzoek.
Als we kijken naar de huidige ontwikkeling van het recht in beide landen, dan
zien we weer grote overeenkomsten.
Er vindt zowel in Franlcrijk als in Nederland op het moment een reorganisatie
van het openbaar ministerie plaats. Problemen in de sturing en controle van
de politie hebben ervoor gezorgd dat in beide landen op dit punt recent
wetten tot stand zijn gekomen, of voorstellen van wet zijn ingediend.
In het werk van parlementaire en wetenschappelijke commissies, in het
politieke debat en in de opsporingspraktijk komen we ook nu weer in beide
landen dezelfde wensen, overwegingen en argumenten tegen. Het ziet er
echter naar uit, dat de keuzes van de Franse en Nederlandse wetgever
uiteindelijk aanzienlijk van elkaar zullen verschillen.
Het vooronderzoek in strafzaken

Het vooronderzoek in strafzaken" moet bestand zijn tegen de ontwikkelingen
die we hierboven zijn tegengekomen. De regeling van het vooronderzoek
moet ervoor zorgen dat de opsporing en vervolging altijd snel, effectief en
rechtmatig kunnen verlopen. Slechts enkele combinaties van taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden kunnen aan deze eisen voldoen, en
dat nooit in ideale zin. Ze zorgen voor een evenwicht tussen de belangen van
crime control en due process.
De bepaling van de positie van dit evenwicht en van de wijze waarop dit
evenwicht in regelgeving en opsporingspraktijk kan worden bereikt,
geschieden op grond van een aantal ideologische keuzes 20 .
Het vooronderzoek is een zeer complex geheel van taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden. De officier van justitie en de rechter-commissaris
spelen hierin de belangrijkste rol. De wetgever heeft hen de taak gegeven om
de opsporing en vervolging te leiden en om deze te sturen en te controleren.
1.1

Het onderzoek

In dit onderzoek wordt gekozen het vooronderzoek te beschrijven aan de
hand van een organieke benadering van de rol van de officier van justitie en
rechter-commissaris.
De rol van de officier van justitie en de rechter-commissaris

De rol van de officier van justitie en rechter-commissaris wordt bepaald door
de taken, bevoegclheden en verantwoordelijlcheden die de wetgever aan hen
heeft gegeven.
De Commissie Delmas-Marty (Commission Justice penale et droits de l'homme) en de
Commissie Moons (Commissie Herijlcing Wetboek van Strafvordering).
19 Op grond van art. 132 Sv. moeten we eigenlijk spreken van 'voorbereidend onderzoek'.
20
Hierbij speelt sterk de ontwikkeling van opvattingen door de tijd heen. Zie_Commission
de reflexion stir la Justice, 1997a, p. 12. De vrijheid om deze keuzes te maken is een van
de belangrijkste uitingen van de soevereiniteit van een land.
18
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Onder taken van officier van justitie en rechter-commissaris verstaan we door
de wetgever aan hen verstrekte opdrachten. Len bevoegdheid is de
toestemming van de wetgever om jets met enige mate van exclusiviteit te
doen21 . Verantwoordelijkheden ontstaan door de combinatie van een door de
wetgever opgedragen taak en voldoende bevoegdheden om deze taalc te
volbrengen.
De ml van de officier van justitie en de rechter-commissaris wordt ook
bepaald door de positie die ze op grond van deze taken, bevoegdheden en
verantwoordelllIcheden innemen ten opzichte van elicaar en ten opzichte van
andere organen. We moeten hierbij denken aan de politie 22 en de
zittingsrechter; maar ook aan de verdediging en het slachtoffer.
De positie van officier van justitie en rechter-conunissaris ten opzichte van
de Minister van Justitie is eveneens van belang. De plaats van de officier van
justitie en de rechter-commissaris in het recht en hun optreden in het
vooronderzoek wordt namelijk ook bepaald door de wijze waarop zij worden
benoemd en waarop hun optreden disciplinair wordt gecontroleerd. In
Frankrijk speelt de Raad voor de magistratuur hierbij een centrale rol.
In het onderzoek naar de rol van de officier van justitie en rechtercommissaris, zoals de wetgever deze zich heeft voorgesteld zijn we er nog
niet. Het is noodzakelijk om te Icijken hoe de taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden in de praktijk worden ingevuld.
In het onderzoek zal bier dan ook constant aandacht aan worden besteed.

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is om door inzicht te verschaffen in het Franse
en Nederlandse recht een bijdrage te leveren aan de gedachtenvorming
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
en een vergelijking met het Nederlandse recht wellicht ook de mogelijkheden
tot samenwerking op strafrechtelijk terrein verbeteren.
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Zie Corstens, 1995, p. 237.
Voor de behandeling van het Franse recht betekent ipolitie . de Police nationale en
Gendarmerie nationale.
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Pro bleemstelling

De probleemstelling valt uiteen in de volgende vragen:
— Welke rol spelen de officier van justitie en de rechter-commissaris in het
Franse en Nederlandse vooronderzoek in strafzaken?
— Wat zijn de verschillen en overeenkomsten in deze rot?
— Welke lering valt uit de resultaten van de vergelijking te trekken voor het
Nederlandse recht?
Onderzoeksvragen

In het onderzoek komen de volgende onderzoeksvragen aan bod:
1 Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het Franse strafprocesrecht en
wat zijn de hoofdlijnen van het vooronderzoek in strafzaken?
2 Wat zijn de taken en bevoegdheden van de politie in het vooronderzoek?
3 Wat is het kader van de opsporing van zware en georganiseerde
criminaliteit?
4 Op welke wijze wordt er voorzien in de sturing en controle van de
politie?
5 Wat zijn de taken en bevoegdheden van de officier van justitie en hoe
komen deze in zijn optreden tot uitdrulddng?
6 Wat zijn de taken en bevoegdheden van de rechter-commissaris en hoe
komen deze in zijn optreden tot uitdrulddng?
7 Hoe is de relatie tussen de officier van justitie en de rechter-commissaris
vormgegeven en hoe komt deze in de praktijk tot uitdrulcking?
8 Welke rot is er binnen het vooronderzoek weggelegd voor de figuur van
het gerechtelijk vooronderzoek?
9 Wat zijn de belangrijlcste verschillen en overeenkomsten bij een
vergelijlcing per onderzoeksvraag?
10 Wat zijn de belangrijkste verschillen en overeenkomsten in de rot van de
officier van justitie en de rechter-commissaris in het vooronderzoek in
strafzaken?
11 Welke lering valt er te trekken uit de resultaten van de vergelijlcing tussen
de rot van de officier van justitie en de rechter-commissaris in het Frans
een Nederlandse vooronderzoek in strafzaken ten aanzien van het
Nederlandse recht en de justitiele samenwerldng met Franlcrijk?
Uitwerking van de onderzoeksvragen
We zullen de onderzoeksvragen bestuderen met de definitie van de rol van de

officier van justitie en rechter-commissaris als leidraad. Dit houdt in dat we
zoveel mogelijk aandacht proberen te besteden aan de taken, bevoegdheden
en verantwoordelijkheden, alsmede de posities die de officier van justitie en
de rechter-conunissaris innemen ten opzichte van andere bij de opsporing en
vervolging betrokken organen.
Tussenrapport en eindrapport

Het onderzoek leidt tot twee rapporten: het voorliggende tussenrapport en
een eindrapport, dat in december 2000 zal verschijnen.
Het tussenrapport heeft als voomaamste doel om een eerste verslag van de
resultaten van het onderzoek te brengen. Het moet worden gezien als opmaat
voor het verdere onderzoek.
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Het rapport valt uiteen in twee delen:
— een inleiding in het Franse recht
— onderzoek naar de sturing en controle van de politie in Frankrijk en
Nederland
Ter voorbereiding op het onderzoek wordt er eerst een uitgebreide inleiding
in het Frame recht gegeven. Het tussenrapport heeft vervolgens ook een
eigen onderwerp: de sturing en controle van de politie in het Franse en
Nederlandse vooronderzoek in strafraken.
De sturing en controle van de politie is gezien de formulering van de
onderzoeksvragen, het eerste belangrijke aspect van de rot van de officier van
justitie en rechter-commissaris. Het is een onderwerp dat zich ifitstekend
leent voor de organieke benadering van het onderzoek. Bij de sturing en
controle is namelijk de positie bepalend die de officier van justitie en de
rechter-commissaris op grand van hun taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden innemen ten opzichte de politie. In het resterende
deel van het onderzoek (eindrapport) kan daama dieper op de rot van de
officier van justitie en de rechter-commissaris ingegaan worden 23.
In het onderzoek naar de sturing en controle komt dus slechts een deel van
de rol van de officier van justitie en de rechter-commissaris aan hod. Het valt
daarom niet helemaal uit te sluiten dat het beeld van dat in het tussenrapport
ontstaat van rot van de officier van justitie en de rechter-commissaris bij de
stiffing en controle van de politie, door het onderzoek naar de rest van de
onderzoelcsvragen in een ander ficht komt te staan en wat zal moeten worden
bijgesteld". In het tussenrapport zullen we ons daarom beperken tot het
maken van vergelijkende opmerkingen ten aanzien van het Franse en het
Nederlandse recht.
Ook zullen op verschillende plaatsen in het tussenrapport vragen worden
opgeworpen, die pas in het verdere verloop van het onderzoek beantwoord
kunnen worden. Voor deze vragen en opmerlcingen, alsmede voor de
weergave van informatie verlcregen tilt interviews, zullen we in het rapport
een kleiner lettertype gebruiken.
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flit betekent namelijk dat een aantal van de onderwerpen die we in het tussenrapport
aanroeren, uitgebreid terugkomt in het eindrapport: dit is bijvoorbeeld het geval voor de
aanwijzingsbevoegdheid van de minister van justitie, de verhouding tussen de officier van
justitie en de rechter-commissaris, de regelmatigheidscontrole op het vooronderzoek en
vooral de rot van de officier van justitie en de rechter-commissaris in het kader van de
intemationale rechtshulp in strafzaken.
Waarschijnlijk valt dit wet mee, omdat voor het Franse recht de onderzoeksvragen
allemaal al zijn bestudeerd.
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1.2

Methoden van onderzoek

Rechtsvergelzjking

Het onderzoek heeft een sterk rechtsvergelijkend karakter, maar het beoogt
met een rechtsvergelijldng in de meest absolute zin te zijn. De doelstelling,
probleemstelling en deelvragen zijn geformuleerd vanuit een Nederlands
perspectief en de conclusies zullen gericht zijn op het Nederlandse recht.
Van de lezer wordt bovendien enige kennis van het Nederlandse recht
verlangd.
Rechtsvergelijking is een moeilijke vorm van onderzoek25. Kleine fouten in de
interpretatie van het buitenlandse rechtsstelsel dat wordt bestudeerd, kunnen
de resultaten van het onderzoek onbetrouwbaar maken. Daarom moet zeer
omzichtig te werk worden gegaan.
Op de eerste plaats moet de probleemstelling geschikt zijn voor het doen van
onderzoek in beide landen. De defmitie van de rol van de officier van justitie
en de rechter-commissaris zoals die hierboven uiteen is gezet, is in dit
opzicht zeer goed bruikbaar. Het onderscheid van taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden kan als universele leidraad bij het literatuuronderzoek
worden gebruikt. De defmitie van de rol van de officier van justitie en
rechter-commissaris valt in het buitenland ook goed over te brengen op
contactpersonen en respondenten.
Verder moet er ten behoeve van een goede interpretatie, in vergelijkend
onderzoek veel aandacht worden besteed aan de context van het onderwerp
dat wordt vergeleken. Dit betekent dat we niet alleen belangstelling moeten
hebben voor het vooronderzoek in strafzalcen, maar ons ook enigszins
moeten verdiepen in de rest van het strafprocesrecht. Daarnaast wordt
specifiek voor vergelijkend onderzoek op het gebied van strafrecht
aangeraden om een kort beeld van de criminaliteit samen te stellen 26.
Bestudering van staatsinrichting, rechtscultuur en rechtshistorie behoren
eveneens tot de verplichte onderdelen van een rechtsvergelijkend
onderzoek27.
De belangrijkste regel bij het verrichten van rechtsvergelijkend onderzoek is
dat er nooit alleen literatuurstudie mag worden verricht, zonder spiegeling28
van de resultaten in de praktijk. Bestudering van de opsporingspraktijk kan
de conclusies die lijken te volgen uit een vergelijkend onderzoek van
literatuur en regelgeving compleet doen veranderen. We kurmen denken aan
•
het volgende voorbeeld.

Zie uitgebreid Zweigert en Katz, 1996, pp. 1-47.
Zie Pradel, 1995, p. 31.
Fijnaut, 1991, p. 1047.
27
28 Uit het hieronder gegeven voorbeeld blijkt dat zeker Met alleen de regelgeving telt, maar
dat aan de andere kant de gang van zaken in de praktijk ook niet moet worden gebruikt
om te concluderen dat de regelgeving buiten beschouwing kan blijven. Beide moeten
worden bestudeerd en met elkaar in verband worden gebracht.
25
26
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In Nederland neemt de officier van justitie na de sluiting van het gerechtelijk
vooronderzoek een beslissing over verdere vervolging van de verdachte 29 . In Frankrijk
neemt de rechter-commissaris deze beslissing: een duidelijk verschil. De Franse
rechter-commissaris moet voordat hij zijn beslissing neemt, eerst een conclusie van de
officier van justitie vragen. In de praktjk blijkt de conclusie van de officier van justitie
bijna altijd hetzelfde te luidens° als de uiteindelijke besfissing van de rechtercommissaris. De indruk bestaat zelfs, dat de rechter-commissaris de argumentatie van
de officier van justitie vaak gewoon letterfijk overneemt Het verschil tussen het Franse
recht en het Nederlandse recht moet dus wat gerelativeerd worden. Maar uit
interviews met Franse officieren van justitie en rechters-commissaris blijkt dat de
bepaling doorweegt in de houding die zij aannemen qdens het vooronderzoek.
Bovendien blijkt uit praktijk en jurisprudentie 31 dat de conclusie van de officier van
justitie en de beslissing van de rechter-commissaris in belangrijke onderzoeken juist
vaak afwijken van elkaar.

De voorwaarden die gesteld worden voor betrouwbaar rechtsvergelijkend
onderzoek komen terug in de onderzoeksmethoden en in de opbouw van het
onderzoelc Ook bij de verslag,legging van de resultaten van het onderzoek zal
rekening worden gehouden met de rechtsvergelijking. Bij de uitwerking van
de onderzoelcsvragen wordt voor een goed begrip zoveel mogelijk de eenheid
van het buitenlandse recht intact gelaten. Waar mogelijk zullen we wijzen op
de interne samenhang tussen verschillende bepalingen in het Franse recht.
Methoden en opbouw

De onderzoelcsmethoden en de opbouw van het onderzoek zijn gericht op
rechtsvergelijking.
De basis wordt gevormd door literatuuronderzoek en zal worden aangevuld
met interviews en observatie.
— Literatuuronderzoek
Het uitgangspunt van het onderzoek is het bestuderen van regelgeving,
jurisprudentie en de ter plaatse beschikbare literatuur.
— Interviews
Ter versnelling, verbreding en verdieping van het onderzoek wordt een
aantal mondelinge interviews gedaan met officieren van justitie, rechterscommissaris, politiefunctionarissen, advocaten, wetenschappers,
beleidsambtenaren van het ministerie van justitie en andere
betrokkenen. De interviews bieden tevens de gelegenheid om de
conclusies van het literatuuronderzoek te toetsen aan de praktijk.
We maken een onderscheid tussen twee soorten interviews: interviews
zonder en met een vaste vragenllist. Voor het onderzoek in FranIcrijk
wordt meer gebruik gemaakt van interviews, dan voor het onderzoek
naar het Nederlandse recht. Dit heeft twee redenen. Op de eerste plaats
is er over het Franse vooronderzoek in strafzaken, en vooral over de
opsporingspralctijk, minder literatuur beschikbaar. Daarnaast is het
Zie art. 242 Sv.
° Over het waarom komen we nog ultgebreid te spreken.
" Daarom ontstaat er ook jurisprudentie over dlt onderwerp.
29
3
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combineren van literatuurstudie met interviews de meest geschikte
manier om in een relatief korte tijd tot een betrouwbare interpretatie van
een vreemd rechtsstelsel te komen.
Besloten is om uit reden van privacy de genterviewde personen niet in
verband te brengen met de informatie die zij hebben verstrekt. 32
— Observatie
Om de opsporingspraktijk verder te onderzoeken zijn in het onderzoek
enkele korte stages opgenomen, in de vorm van meelopen met officieren
van justitie en rechters-commissaris.
Als laatste voorbereiding op de vergelijking aan het einde van het onderzoek,
zal aan de hand van twee verschillende casusposities een aantal van de in het
onderzoek ontdekte verschillen en overeenkomsten tussen de rol van de
officier van justitie en rechter-commissaris in Frankrijk en Nederland nader
toegelicht worden.
1.3

Toelichting op de probleemstellhig en onderzoeksvragen
Vooronderzoek

Het onderzoek gaat over de rol van de officier van justitie en de rechtercommissaris in het vooronderzoek in strafzaken.
Het vooronderzoek bestaat in Nederland tilt het opsporingsonderzoek, het
gerechtelijk vooronderzoek en het strafrechtelijk fmancieel onderzoek; in
Frankrijk uit twee vormen van opsporingsonderzoek en het gerechtelijk
vooronderzoek.
Het verkennend onderzoek dat de Wet BOB in het Wetboek van strafvordering
introduceert valt niet onder de definitie van het vooronderzoek, omdat er geen
opsporing in plaats .vindt33. We zullen het verkennend onderzoek in ons onderzoek
meenemen, omdat het nauw verbonden is met het opsporingsonderzoek dat erna
mogelijk volgt. Bovendien is het in rechtsvergelijkend opzicht een interessante figuur.

Opsporing en vervolging

De taken en bevoegdheden van de officier van justitie en de rechtercommissaris in het vooronderzoek, liggen op het terrein van de opsporing en
vervolging van strafbare feiten.

Tot de inwerkingtreding van de Wet BOB, gaat het Nederlandse
strafprocesrecht uit van een 'beperkt opsporingsbegrip'. Opsporing is in deze
zin 'onderzoek gericht op een reeds gepleegd strafbaar feit'. Het
opsporingsbegrip wordt echter door de nieuwe wetgeving verruimd:
opsporing is onderzoek onder leiding van de officier van justitie naar
aanleiding van een redelijk vermoeden dat een strafbaar feit is begaan of dat
in georganiseerd verband misdrijven worden beraamd of gepleegd, die gezien
hun aard of samenhang met andere misdrijven die in dat georganiseerd
" Dit is ook uitgesloten op grond van het protocol bij het onderzoek.
" Zie Memorie van Toelichting Wetsvoorstel BOB, 1996-1997, pp. 49-50. De redenering lijkt
te zijn, dat in het verkennende onderzoek wordt onderzoek gedaan, dat met per se gericht
is op het nemen van strafvorderlijke beslissingen.
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verband worden beraamd of gepleegd een ernstige inbreuk op de rechtsorde
opleveren, met als doel het nemen van strafvorderlijke bes1issingen 34. In het
Nederlandse recht valt pro-actief onderzoek naar georganiseerde criminaliteit
stralcs dus onder het gewone opsporingsonderzoele s. We zullen nagaan of dit
in Frankrijk ook het geval is.
Vervolging is het door het openbaar ministerie betreklcen van een rechter in
een strafzaae. De term ldeeft als het ware aan het optreden van de rechtercommissaris in het vooronderzoek. We kunnen denken aan het openen van
eon gerechtelijk vooronderzoek en de inbewaringstelling van de verdachte".
Zware en georganiseerde criminaliteit

De keuze die in het onderzoek wordt gemaalct am het vooronderzoek in
strafzaken to bestuderen aan de hand van de rol van de officier van justitie en
de rechter-commissaris, zorgt ervoor dat or vooral onderzoek naar zware en
georganiseerde criminaliteit aan de orde komt.
Immers, alleen hi) de opsporing van zware en georganiseerde criminaliteit zal
de rechter-commissaris stelselmatig bij het onderzoek betrokken ralcen. Dit
geheurt meestal, omdat zijn machtiging nodig is am een telefoon af te tappen
of de verdachte in bewaring moot worden gesteld 38.
Een definitie van zware criminaliteit wordt in Nederland gegeven door de nieuwe Wet
Politieregisters artikel 1 onder k 39. Zware criminahteit omvat:
misdrijven als omschreven in artikel 67 lid Sv. en die in georganiseerd verband
worden beraamd of gepleegd en die gezien bun aard of samenhang met andere
misdrijven gepleegd of beraamd in georganiseerd verband een ernstige inbreuk
op de rechtsorde opleveren
misdrijven waarop eon gevangenisstraf van acht jaar of meer is gesteld
Georganiseerde criminaliteit wordt kennelijk gezien als een (apart) onderdeel van
zware criminaliteit. De Enquetecommissie opsporingsmethoden kwam tot de volgende
definitie van georganiseerde criminaliteit": 'er is sprake van georganiseerde
crimingteit indien groepen die primair gericht zijn op illegaal gewin systematisch
misdaden plegen met emstige gevolgen voor de samenleving, en in staat zijn deze
3°

Afgeleid uit art. 132a Sv.-nieuw.
Zij het dat er in de Wet BOB wet een onderscheid gemaakt wordt in de regeling van
bevoegdheden.
36
Corstens, 1995, p, 106.
37 De vraag is of door de loskoppeling van een aantal bevoegdheden van de rechtercommissaris van bet gerechtelijk vooronderzoek, dit begrip nog ten voile geldig is. Zeker
bij de taken van de rechter-commissaris, waar zijn optreden beperkt blijft tot het verlenen
van een machtiging zonder dat hij belast is met controle over de toepassing van de
bevoegdheid.
13 Bij onderzoek naar georganiseerde criminaliteit ligt er een zware druk op de officier van
justitie en de rechter-commissaris. Ze hebben de bevoegdheden die de wet aan hen geeft,
hard nodig am de opsporing in goede banen te leiden: bun rol komt er maximaal tot
uitdruklcing. Bij intemationale samenwerking in strafzaken, gezien de doelstelling edn van
de aandachtspunten van het onderzoek, is over het algemeen ook sprake van onderzoek
naar zware of georganiseerde criminaliteit.
Sib. 1999, 244.
Enquetecommissie opsporingsmethoden, 1996b, pp. 22-28.
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misdaden op betrekkelijk effectieve wijze af te schermen, in het bijzonder door de
bereidheid te tonen fysiek geweld te gebruiken of personen door middel van corruptie
uit te schakelen'.
De Franse definitie van zware en georganiseerde criminaliteit zal hierna aan de orde
komen.

Relativering van taken in verband met zware en georganiseerde
criminaliteit

De officier van justitie heeft in tegenstelling tot de rechter-commissaris nog
andere omvangrijke taken in of rond het vooronderzoek in strafzaken, dan
alleen de opsporing en vervolging van zware en georganiseerde criminaliteit.
Op de eerste plaats heeft de officier van justitie veel werk aan de opsporing
en vervolging van kleinere criminaliteit: in meer dan negentig procent van de
zaken die het openbaar ministerie te behandelen lcrijgt, gaat het om kleinere
strafbare feiten. De rechter-commissaris is totaal afwezig bij dit onderzoek.
Op de tweede plaats oefent de officier van justitie gezag uit over de politie,
wanneer zij optreedt ter strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde of
taken verricht ten dienste van justitie. De officier van justitie neemt op grond
hiervan deel aan het driehoeksoverleg.
In Nederland is deze ontwikkeling eerder begonnen dan in Frankrijk. De officier van
justitie wordt in vergelijking met de rechter-commissaris, een 'man van de wereld':
iemand die tendensen kan constateren in de criminaliteit, die zich een mening kan
vormen over integraal veiligheidsbeleid.

Deze 'andere taken' van de officier van justitie hebben zonder twijfel invloed
op zijn rol in het vooronderzoek in strafzaken. We zullen daarom af en toe de
gang van zalcen in onderzoek naar minder emstige vormen van criminaliteit
aan de orde stellen. Ook staan we in de loop van het onderzoek stil bij de rol
van de officier van justitie in het Franse en Nederlandse driehoeksoverleg.
1.4

Opbouw tussenrapport

In het eerste deel van het rapport wordt een inleiding in het Franse
strafprocesrecht gegeven, waarbij ook de criminaliteit in Frankrijk en de
positie van politie en justitie in de samenleving aan de orde komen.
In het tweede deel van het rapport, hoofdstuk drie tot en met zes, zullen we
de sturing en controle van de politie in het Franse en Nederlandse
vooronderzoek in strafzaken behandelen.

2 Inleiding in het Franse recht

2.1

Zware en georganiseerde crirninaliteit

Begripsbe paling zware en georganiseerde criminaliteit

Wat wordt er in Frankrijk verstaan onder zware en georganiseerde
criminaliteit41?
In het Frame wetboek van strafrecht, de (Nouveau) Code penal, wordt een
onderscheid gemaalct tussen twee soorten misdrijven: gewone misdrijven
(delfts) en zware misdrijven (crimes). Onder 'crimes' vallen alle misdrijven
waarop een maximum gevangenisstraf van meer dan tien jaar staat. We
moeten daarbij denken aan opzettelijke levensdelicten, ontvoering, ernstige
zedendelicten en het leiding geven aan een criminele organisatie 42.
Het vinden van een definitie van georganiseerde criminaliteit levert meer
problemen op. In de Code de procedure penale komt het begrip
georganiseerde criminaliteit (nog) niet voor 43.
De Code penal kent een aparte omschrijving van het plegen van strafbare
feiten 'in georganiseerd verband'". Bij een groot aantal delicten vormt het
plegen in georganiseerd verband een strafverzwarende omstandigheid 45.
Daarnaast bestaat er net als in het Nederlandse Wetboek van strafrecht een
misdrijf `deelneming aan een criminele organisatie'. 46
Deze bepaling is net als in Nederland' niet specifiek gericht op de huidige
definities van georganiseerde criminaliteit. Het bestaan van een criminele
organisatie is slechts een van de onderdelen van de definitie van
georganiseerde criminaliteit48. Dit betekent dat de bepaling een veel ruimer
toepassingsgebied heeft.
Er is in het verleden wel geprobeerd om een zwaardere vorm van deelneming
aan een criminele organisatie op te nemen in de Code penal, die beter aan

In wetgeving, wetenschap en opsporingspralctijk. Zie over dit onderscheid Queloz, 1998,
pp. 767-771.
42
Het leiding geven aan een criminele groep die zich bezighoudt met de handel of
productie van drugs(art. 222-34 NCP).
43 Het komt voorlopig slechts op twee plaatsen in de Franse wetgeving voor: in de Franse
variant van de wet MOT en in de regeling van de ecoutes administratives, het
onderscheppen van telecommunicatie buiten het opsporingsonderzoek (Wet nr. 91-646
van 10-07-1991). Zie hiema.
" Volgens art. 132-71 NCP is een georganiseerd verband elke vorm van vereniging gevormd
ter voorbereiding - gekaralcteriseerd door den of meer feitelijke handelingen - van het
plegen van den of meer strafbare feiten.
45
Zie hierover verder Mayaud, 1997, pp. 793-811.
" Participation (deelnemen) a une association de malfaiteurs, artt. 450-1 tot en met
450-4 NCP.
47 Zie Buruma en Vegter, 1998, p. 6.
48
Zie Girault, 1998, pp. 718-719. Vgl. Enquetecommissie opsporingsmethoden, 1996b,
pp. 22-28.
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zou sluiten bij een enge definitie van georganiseerde criminaliteit 49. De
pogingen liepen sink, omdat het onmogelijk bleek om aan een enge definitie
alle verschillende verschijningsvormen van georganiseerde criminaliteit te
koppelen".
In de wetenschap en fiteratuur komen we twee verschillende benaderingen
van georganiseerde criminaliteit tegen: een juridische en een criminologische
benadering. Het is opvallend dat zelden wordt geprobeerd deze
benaderingen te combineren. 51
In de Franse opsporingspraktijk wordt een mime definitie van georganiseerde
criminaliteit gebruilct, die aansluit bij de elf criteria geformuleerd door de EUwerkgroep Drugs en georganiseerde criminaliteit."
In vergelijking met de Nederlandse definities, verschillen zowel de Franse definitie van
georganiseerde criminaliteit als die van zware criminaliteit. Het begrip zware
criminaliteit is in Frankrijk enger dan in Nederland, de definitie van georganiseerde
criminaliteit ruimer. Voegen we de begripperi in beide landen semen, dan volgt echter
een definitie die nagenoeg overeen komt met de Nederlandse definitie van zware
criminaliteit in de nieuwe Wet Politieregisters en waarvan georganiseerde criminaliteit
deel uit maakt We kunnen dus zonder veel bezwaren in vergelijkend opzicht praten
over 'zware en georganiseerde criminaliteit'.

Criminaliteitsbeeld
Een korte bestudering van het beeld van de zware en georganiseerde
criminaliteit in Franlcrijk laat enkele verschillen met Nederland zien. Deze
worden echter overschaduwd door de grote overeenkomsten tussen de
situaties in beide landen.
Onderzoek naar aan drugs gerelateerde strafbare feiten neemt in beide
landen een zeer groot deel van de opsporingscapaciteit in beslag. Frankrijk
heeft daamaast net als Nederland te kampen met mensensmokkel,
grootschalige fraude, het witwassen van criminele gelden en milieucriminaliteit.
De verschillen in het criminaliteitsbeeld ontstaan voor een belangrijk deel
door voor de hand liggende factoren, zoals andere sociale en geografische
omstandigheden of de aanwezigheid van verschillende (etnische)
bevollcingsgroepen in de twee landen".

De roep hierom houdt aan, zie Marcadier, 1999.
Zie JO Senat, 1995. De definitie werd zo al vlug weer te rufm en omvatte ook vormen van
misdaad, die men juist Van georganiseerde criminaliteit wilde onderscheiden, zoals
organisatie-criminaliteit.
Sabatier, 1996. In haar eerder aangehaalde artficel doet Girault dit wel.
Zie QuiIle, 1999a. QuiIle, als politiecommissaris verbonden aan de afdeling
52
criminafiteitsanalyse (CRACO) van de DCPJ, concludeert dat de defmities intemationaal
veel tilt elkaar lopen. Hij citeert daarbij o.a. de definities gebruikt door de EU-werkgroep
Drugs en georganiseerde criminaliteit en het BICA. De elf criteria (deels facultatief)
gegeven door de EU-werkgroep lijkt QuiIle als uitgangspunt te zien, bijgestuurd door het
criminafiteitsbeeld in FranIcrijk.
Zie Fijnaut, 1998a.
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Een voorbeeld van criminaliteit die sterk beinvloed wordt m door specifieke
sociale en geografische omstandigheden, is de crirninaliteit die plaatsvindt in
de zogenaamde 'cites'; getto-achtige wijken in de agglomeratie van de grote
Franse steden. In deze wijken waar alle sociale problemen van Frankrijk
satnenkomen, stijgt het aantal misdrijven aanzienlijk. Er heeft zich vaak een
parallelle economie ontwildcele. Sinds kort zijn er signalen, dat deze
parallelle economie het raamwerk is geworden voor de activiteiten van
criminele organisaties. 56
De afgelopen jaren is het aantal grootschalige kunst- en antiekdiefstallen in
Frankrijk aanzienlijk gestegen 57. Op het platteland worden stelselmatig
landhuizen en musea leeggeplunderd. Steeds grotere delen van het rijke
Franse erfgoed zijn zodoende alleen nog op de foto's en CD-Roms te
bewonderen, die de politie verspreidt in de hoop de voorwerpen in binnenof buitenland terug te vinden.
Enkele andere vormen van zware criminaliteit zijn in vergelijkend opzicht
meer als 'fait divers' aan te merken, zoals de gewelddadige strijd tussen
bendes in de onderwereld van Marseille 58.
Ook de aanwezigheid van andere (etnische) bevollcingsgroepen leidt zoals
gezegd tot verschillen tussen de zware en georganiseerde criminaliteit in
Franlcrijk en Nederland.
Voor Franlcrijk moeten we hierbij ook denlcen aan terrorisme. Corsicanen
- en in mindere mate Bretons - die streven naar autonomie of
onafhankelijkheid, plegen bomaanslagen om hun eisen kracht bij te zetten,
deze richten vooral veel materiele schade aan 59. Ook de Baslcische
afscheidingsbeweging ETA is duidelijk aanwezig in Franlcrijk, getuige de
regelmaat waarmee ETA-leden door de politie worden aangehouden en
wapenopslagplaatsen worden ontdeke.
Van een geheel andere orde is de dreiging van aanslagen door islamitische
extremisten. Deze moet zeer serieus worden genomen, blijkens de reeks

De vraag zou kunnen zijn of het hier gaat om apart te onderscheiden (nieuwe) vorm(en)
van criminaliteit, of om een plek waar verschillende soorten criminaliteit samenkomen en
meer plaatsvinden dan elders. Beide lijkt het geval.
Zie o.a. Ministere de la Justice, 1999b, p. 10.
•
56 De apocalyptische beelden van Bauer en Rader (1999, P. 15) zijn zeker niet terecht. Zij
willen in elke vorm van baldadig gedrag in cites de hand van criminele organisaties zien,
die op deze manier de overheid verjagen van hun werkterrein. Vgl. Begag en Rossini,
1999, pp. 209-215.
•
Van 5.569 diefstaLlen in 1997 naar 7.857 in 1998 (cijfers Police nationale en Gendarmerie
nationale, Ministere de l'Interieur).
Zie artikel van Ceaux, 1999. In een periode van enkele maanden, werden eind 1998 in
Marseille 14 personen om het leven gebracht, waarschijnlijk in een strijd om de
exploitatie van illegale gokautomaten.
Een uitzondering in dit verband is de moord op de Franse prefect op Corsica in febniari
1998.
•
De feiten rond een overval op een munitiefabriek in Bretagne, lijken aan te tonen dat de
ETA ook misdrijven pleegt in Frankrijk. Zie uitgebreid Le Monde, 01-10-1999 en 07-101999.
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bloedige aanslagen in 1995 en 1996 61 . Sindsdien zou er nog een aantal
aanslagen verijdeld zijn.
De grens tussen terrorisme en 'gewone' georganiseerde criminaliteit is vaak
moeilijk te trelcken62 . Zo blijken personen of groepen die gewapenderhand
strijden voor autonomie van Corsica, zich vaak bezig te houden met het
plegen van andere zware misdrijven: deels ter financiering en ondersteuning
van bun strijd voor autonomie s, deels gewoon om geldelijk gewin.
In Frankrijk is de keuze gemaakt am terrorisme in het wetback van strafrecht
op een ruime manier te omsclufiven, zodat adequaat kan warden
opgetreden64 . De opsporing van terrorisme maakt deel uit van het normale
vooronderzoek in strafzalcen. Op deze manier ontstaat het gevaar dat de
regels van het strafprocesrecht worden opgereke am effectief tegen
terroristische organisaties op te kunnen treden 66. Er wordt door betrolckenen
steevast op gewezen, dat het onderzoek naar terrorisme niet representatief is
voor de gang van zaken in het Franse vooronderzoek en het - juist omdat de
justitie dit zich goed realiseert - dat oak nooit zal warden'.
Het kan enige verbazing welcken dat een andere soort criminaliteit, die niet
meteen onder de definitie van zware of georganiseerde criminaliteit valt,
soms een grotere weerslag lijkt te hebben op het Franse recht dan al het
voorgaande. Het gaat om zogenaamde 'politiek-financiele' misdrfiven,
waaraan een hele Ti) politici, topambtenaren en bekende zakenmensen zich
schuldig heeft gemaalct. Sinds 1989 loopt er in Franlcrijk een operatie 'Schone
handen' die het ene na het andere schandaal oplevert 68. Aan de basis ligt in
veel gevallen de illegale fmanciering van politieke partijen. In Frankrijk
bestaat vrij strilcte regelgeving op dit gebied, die zeker in het verleden
moeilijk was te verenigen met de geldnood van politieke partijen en het feit
dat kandidaat-parlementsleden zelf hun verkiezingscampagne moeten
bekostigen.
'Regale partijfinanciering kan vele vormen aannemen. Politici hebben
bijvoorbeeld bedrijven smeergeld laten betalen in ruil voor aanbestedingen
die zij namens (lokale) overheden deden. Ook lieten politici zichzelf en bun

Een deel van de daders van de aanslagen in 1995 die het Leven kostten aan tien mensen,
is inmiddels veroordeeld. De bomaanslag in de Parijse metro die op 1 december 1996 vier
levens eiste en ook worth toegeschreven aan islamitische exuemisten, is tot nu toe niet
opgelost.
Zie ook een interview met minister J.-L. Debre in Le Monde, 04-04-1996.
62
Bijvoorbeeld wapenhandel en afpersing, het innen van de zogenaamde 'revolutionaire
•
belasting'.
In 1996 zijn de mogeillItheden weer uitgebreid. De Code penal is toen verrijkt met eert
44
artikel 421-2-1, een zeer ruime strafbaarstelling van deelneming.
Zo zijn er o.a. spectate regelingen voor huiszoeking en inverzekeringstelling bij
verdertking van terrorisme; zie ant. 706-23 tot en met 706-24-1 CPP.
66
Zie Pereira, A., 1999.
6' Het is voor ons onderzoek zeker interessant, omdat het soms genadeloos de zwakke
punten van het Frame systeem van vooronderzoek blootlegt.
Een recent voorbeeld vormt het aftreden van de minister van financien en economie
•
Strauss-Kahn op 02-11-1999.
•
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persoonlijke medewerkers geld toeschuiven door overheidsinstellingen en
(staats)bedrijven, meestal op grond van fictieve banen.
De Franse justitie kreeg snel door dat dit soort pralctijken meer in zich draagt
dan alleen misbruik van belastinggeld of het nuttig aanwenden van zwart
geld. Het zijn aanwijzingen voor het feit dat er binnen de Franse politick
lange tijd spralce is geweest van een waar integriteitsprobleem. Deze gedachte
wordt gesteund door het feit dat in sommige zaken is aangetoond, dat politici
zich ook op grote schaal persoonlijk hebben verrijkt69.
Het 'vermoeden' dat in het verleden ministers van justitie hun
aanwijzingsbevoegdheid hebben misbruilct, om politieke vrienden buiten
bereik van justitie te houden, heeft mede geleid tot de huidige
justitiehervormingen.
De politiek-financiele schandalen hebben gediend als indicator van problemen in het
strafprocesrecht en als kata0ator voor de re.organisatie van het openbaar ministerie.
Ze moeten echter niet gezien worden als enige reden voor de huidige herziening van
het Franse recht.
Criminele organisaties

Onderzoek naar de structuur van georganiseerde criminaliteit 'evert een
beeld van criminele organisaties op, dat in belangrijke mate overeenkomt
met de uitkomsten van recent onderzoek naar georganiseerde crirninaliteit in
Nederland°.
Grote misdaadsyndicaten en mafia lijken niet of nauwelijks actief in
Frankrijk. Soms worden vooraanstaande leden van bijvoorbeeld Camorra en
N'drangeta aangehouden, maar dit gebeurt over het algemeen omdat er
tegen hen een intemationaal arrestatiebevel is uitgevaardigd voor misdrijven
die zij elders hebben gepleege.
In Frankrijk bestaat evenals in Nederland het idee dat de meeste criminele
organisaties worden gevormd door een aantal individuen dat zich continu,
maar in wisselende samenstelling, bezighoudt met het plegen van zware
strafbare feiten. Bij de keuze van de vorm van criminaliteit wordt door deze
groepen vrij opportunistisch te werk gegaan. Vaak houdt een criminele
organisatie zich met meerdere verschillende vormen van criminaliteit tegelijk
bezig. De oude specialisaties van criminele groepen zijn verdwenen n. Wel
bedienen de groepen zich van de specialismen van enlcele van hun leden of
doen een beroep op 'professionele' buitenstaanders. Bij deze buitenstaanders
komen we ook allerlei legale dienstverleners tegen n.

Aan te halen is de zaak rond ex-minister Carignon, die in 1996 werd veroordeeld tot
vijf jaar gevangenisstraf wegens corruptie en fraude.
7°
Zie Kleemans e.a., 1998.
Zie Quille, 1999b.
71
Quille, 1999a, p. 35.
73 Er onstond in Frankrijk rumoer door uitspraken van rechter-commissaris Eva Joly over de
rol van advocaten bij het witwassen van criminele gelden. Zie Le Monde, 04/05-04-1999 en
Martin, 1999, nr. 45-46.
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Bestrijding van georganiseerde criminaliteit
Twee nieuwe middelen bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit,
zijn fmancieel rechercheren en de ontneming van wederrechtelijk verkregen
voordeel; beide warden gesteund door specialisatie bij politie en justitie.
Frankrijk verleent ook grote prioriteit aan de verbetering van intemationale
samenwerking bij de bestrijding van witwassen van criminele gelden. 74

In opsporingsonderzoek naar zware en georganiseerde criminaliteit wordt
steeds meet gebruik gemaalct van verschillende vormen van fmancieel
rechercheren m. Globaal moeten vier toepassingsgebieden warden
onderscheiden: onderzoek naar financieel-economische delicten (inclusief
onderzoek naar het witwassen van criminele gelden), ondersteuning bij
onderzoek naar criminele organisaties, voorbereiding van eventuele
ontneming en als zelfstandige opsporingstactiek (detectie van zware en
georganiseerde criminaliteit).
Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel kan in Franlcrijk langs
meerdere wegen plaatsvinden. 76
In algemene zin is het mogelijk om het product - oak de winst - van een
misdrijf verbeurd te verklaren; bij drugshandel is de rechter hiertoe
verplichtn. Indien het niet mogelijk is om de opbrengst van het misdrijf te
achterhalen -de verdachte heeft zestig machinepistolen verkocht, onduidelijk
is voor hoeveel geld - kan door de rechter de winst berekend worden m; er
volgt dan een vordering ter hoogte van het berekende bedrag.
Bij (zwaardere) drugsdelicten bestaat tevens de mogelijkheid om alle
bezittingen van de veroordeelde verbeurd te verklaren. Het doet er hierbij
niet toe of er sprake is van wederrechtelijk verkregen voordeer.
Boetes kunnen oak indirect gebruikt worden am het wederrechtelijk
verkregen voordeel af te romen. In Franlcrijk bestaat bij een groat aantal
misdrijven de mogelijkheid om naast gevangenisstraf een zeer hoge geldboete
op te leggen". Op grand van de Code des douanes kunnen tevens hoge
boetes warden opgelegd in geval van intemationale drugshandel of
witwassen van drugsgeld. Beide soorten boetes kunnen warden omgezet in
vervangende hechtenis. 8I
We moeten verder nog wijzen op een onderdeel van de Franse wetgeving
inzake het witwassen van drugsgelden. Personen die nauw omgaan met
Er loopt in Frankrijk bijvoorbeeld een parlementair onderzoek naar de hindernissen bij de
bestrijding van witwassen in Europa: een 'mission d'information de l'Assemblee nationale
stir les obstacles au contrble et a la repression de la delinquance financiere et du
blanchiment des capitawc en Europe'.
75
Uiteengezet in circulaire Ministere de la Justice, 1998.
Zie circulaire Ministere de la Justice, 1999b, pp. 7-9.
Art. 131-6 onder 10 jo ant. 131-21 en 222-49 lid 1 NCR
77
75 Zie art. 131-21 sub 4 en Matsopoulou, 1995.
7° Art. 222-49 lid 2 NCP. Er hoeft bij drugsdelicten dus geen voordeelsberekening plaats te
vinden.
-Deze boetes lcunnen oplopen tot FP 50.000.000,-.
Terzake van drugsdelicten maximaal voor de duur van twee jaar. Zie Administration
penitentiaire, 1998.
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verdachten van drugshandel moeten de legale herkomst van hun vermogen
bewijzen. Zijn zij hier niet toe in staat, dan plegen zij een misdrijf en kan
vervolgens verbeurdverklaring volgen. 82
Het is in het kader van ontneming mogelijk conservatoir beslag te leggen op
bezittingen van de verdachte. Voor inbeslagneming met het oog op
verbeurdverklaring, gelden de gewone regels inzake inbeslagneming.
Inbeslagneming ter ontneming op grond van drugshandel, kan gebeuren op
initiatief van de officier van justitie 83 . Hij heeft voor het uitoefenen van deze
bevoegdheid een machtiging nodig van de president van de rechtbank.
Er bestaat in Frankrijk geen apart strafrechtelijk financieel onderzoek.
Net als in Nederland levert ontneming in Frankrijk nog niet de gewenste resultaten op.
Er wordt door officier van justitie en zittingsrechter (te) weinig gebruik gemaakt van de
mogelijkheden op dit gebied. Een aantal van de redenen dat hier in de
opsporingspraktijk voor wordt gegeven, komt ons bekend voor.84
Bij de politie is vaak te weinig capaciteit om uitvoerig te rechercheren op de criminele
winst van verdachten. De werkverdeling tussen politie, douanerecherche en fiscale
recherche laat te wensen over. Officieren van justitie zijn niet zo goed thuis in het
leggen van conservatoir beslag en de civielrechtelijke vraagstukken die daaraan
verbonden zijn. 85 Voor rechters bestaan er bijna teveel mogelijkheden om crimineel
vermogen af te romen. Zij voelen geen behoefte om naast de hoge boetes ook nog
verbeurdverklaring van een deel van de bezittingen van de veroordeelde uit te
spreken.

In 1990 werd in Frankrijk een meldpunt voor `ongebruikelijke' financiele
transacties (TRACHN 86) ingericht. Het meldpunt moet een bijdrage leveren
aan de bestrijding van het witwassen van criminele gelden. Banken en
financiele instellingen zijn verplicht om verdachte transacties te melden. 87
Interessant in vergelijkend opzicht is, dat TRACFIN is ondergebracht bij het Franse
ministerie van Financier) en wordt beheerd door de DNRED (de Franse
douanerecherche).
Na analyse van de gegevens wordt door TRACFIN eventueel de officier van justitie op
de hoogte gesteld. Het aanhouden van deze werkwijze, betekent dat de informatie die
binnenkomt bij het meldpunt makkelijk tot ander dan strafrechtelijk onderzoek kan
leiden. In interviews geven leden van het Ministere de la Justice en het openbaar
ministerie aan dit als een bezwaar te ervaren.

Zie art. 222-39-1 jo 222-49 lid 1 NCP.
82
" Art. 706-30 CPP.
Vgl. Nelen en Sabee, 1998, pp. 7-8.
De aangehaalde circulaire (Ministere de la Justice, 1999b) heeft daarom als bijlage een
a'
'handleiding inbeslagneming'.
"
'Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins'.
Het ongebruikelijke karakter van een transactie alleen brengt nog geen meldingsplicht
voor de financiele instellingen met zich mee: er moet spralce zijn van een zeker
vermoeden dat het geld aflcomstig is van drugshandel of (andere) activiteiten van
criminele organisaties. Dit wordt in de opsporingspralctijk gesignaleerd als een belangrijke
handicap. Zie ook art. 3 Wet nr. 93-122 van 29-03-1993.
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In Frankrijk is witwassen op twee plaatsen in de Code penal strafbaar
gesteld". De algemene regeling geeft een zeer ruime delictsomschrijving.
Voor het witwassen van drugsgeld bestaat er oak een aantal aparte
strafbepalingen.
In de opsporingspraktijk wordt door experts bij politie en justitie gewaarschuwd tegen
overdreven gebruik van de witwasbepalingen. Om te voorkomen dat de regeling
zichzelf gaat tegenspreken, moet een onderscheid blijven bestaan tussen het
witwassen van criminele gelden en heling. Witwassen veronderstelt op zijn minst het
aanwenden van slinkse (financiele) constructies om de criminele herkomst van
vermogen te verhullen. Hier is geen sprake van als een drugscrimineel na een
winstgevende deal zijn moeder een nieuwe fiets geeft. In het laatste geval kan er
hooguit sprake zijn van heling."

Bij de Franse politie (Police nationale en Gendarmerie nationale) is de
afgelopen jaren flint( geinvesteerd in futancieel rechercheren. De situatie is
echter nog niet optimaal. Zo lijkt er moeite te bestaan am de organisatie van
financiele recherche aan te laten sluiten bij de vier hierboven genoemde
toepassingsgebieden. Ook is er op alle niveaus in de opsporing zowel een
gebrek aan opsporingscapaciteit als aan deskundigheid. Hierdoor komen
gespecialiseerde diensten nauwelijks toe aan het gebruilc van financieel
rechercheren als zelfstandige opsporingstactiek."
Een recente aanpassing in de wet !evert een wettelijke basis voor het
opnemen van financiele rechercheurs van de douanerecherche in
politieteams. Op deze wijze wordt de capaciteit en deskundigheid vergroot. 9I
Bij justitie vindt de laatste jaren eveneens specialisering op financieel terrein
plaats. Hiertoe warden onder andere zogenaamde poles financiers et
economiques' gecreeerd, waar gespecialiseerde officieren van justitie en
rechters-commissaris zich met de hulp van fmanciele experts toeleggen op
het coardineren van onderzoek naar financiele en economische deficten.
In vergelijkend opzicht is deze constructie zeer interessant: zowel de officier van
justitie als de rechter-commissaris verdiepen zich in een bepaalde vorm van
criminaliteit en beide bevinden zich samen in een speciale unit.

" Zie de ant. 222-38, 222-39-1; 324-1 tot en met 324-9 NCP.
" In de jurisprudentie komen we voorbeelden tegen van een ruime uitleg van witwassen:
zie CRIM. 23-10-1997, Dr. penal 1998, comm. 31, noot Veron (drugshandelaar laat oom in
een van zijn appartementen wonen; de oom wordt veroordeeld). Vervolging voor heling
heeft we het nadeel dat de persoon die de winst van zijn eigen criminele activiteiten
probeert te verhullen, hiermee geen heling kan plegen. Deze iheler-steler-reger bestaat
ook in FranIcrijk: je kunt geen heler zijn, van hetgeen jezelf door het plegen van een
misddjf hebt verkregen.
Vgl. situatie in Nederland: Tijdelijke commissie evaluatie opsporingsmethoden, 1998•
1999, p. 79 .
Hopelijk verbetert ook de samenwerldng tussen douane en politie, die nu nog te wensen
•
overlaat.
92
Deze bestaan op het moment in Parijs, Lyon, Marseille en Bastia. Zie uitvoerig circulaire
Ministere de la Justice, 1999a.
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Strategie in de opsporing

In de strijd tegen zware en georganiseerde criminaliteit wordt in Franlcrijk en
Nederland over het algemeen gebruik gemaakt van dezelfde bijzondere
opsporingsmethoden93. Dit geldt minder voor de strategic die wordt gebruikt
in de opsporing. De Franse politic hanteert in de strijd tegen criminele
organisaties vaak een tactiek die veel weg heeft van wat in Nederland wordt
aangeduid als 'korte klappen'. 94
Er lijkt veel te worden ingezet op het uitschakelen, in een vroeg stadium, van
personen en groepen die zouden kunnen groeien in de georganiseerde
misdaad. Er bestaat ook een buitengemeen grote belangstelling voor
verdachten, die reeds meerdere keren in verband zijn gebracht met
georganiseerde criminaliteit. De indruk bestaat dat de Franse politie heel
dicht op deze personen gaat zitten".
Er wordt hard opgetreden tegen de lagere echelons van de organisaties: met
name tegen drugskoeriers en personen die onderdak bieden aan leden van
criminele organisaties of andere hand- en spandiensten verrichten. In het
algemeen wordt er vervolging ingesteld voor meerdere strafbare feiten". Bij
veroordeling volgen relatief zware straffen, in een aantal gevallen voorzien
van een combinatie van strafrechtelijke en administratiefrechtelijke
maatregelee. Berucht zijn in dit verband de douaneboetes, die stelselmatig
worden opgelegd bij internationale drugshandel".
Administratieve maatregelen worden als sanctie gebruikt, maar ook als
preventiemiddel. Een voorbeeld hiervan is een lijst met ongewenste
personen, waar verdachten van intemationale georganiseerde criminaliteit op
staan".
2.2

Het Franse strafprocesrecht
Inleiding

Het huidige Franse strafprocesrecht vindt zijn oorsprong in de Code
d'Instruction Criminelle van 1808, die ook aan de basis ligt van ons
strafprocesrecht. In 1958 werd de Code d'Instruction Criminelle vervangen
door het huidige wetboek van strafvordering, de Code de procedure penale.

Voor een uitvoerige bespreking, zie Verrest (nog te verschijnen).
Kleemans e.a., 1998, pp. 6-7.
Dit blijkt uit interviews met officieren van justitie en een Franse politiefunctionaris.
" Ook al geldt er in het Frame strafrecht een cumulatieverbod van gelijksoortige
hoofdstraffen bij meerdaadse samenloop: de maximum straf voor het strafbare felt
waarvoor de hoogste straf geldt, bepaalt de hoogte van de straf die de verdachte kan
krijgen. Zie am. 132-2, 132-3 NCP. Het is overigens wel mogelijk om verschillende soorten
hoofdstraffen naast elkaar op te leggen.
97 0.a. het stelselmatig uitspreken van een interdiction du territoire
bij de veroordeling van
buitenlandse verdachten, of een interdiction de sejour bij veroordeling van Franse
verdachten. Zie Vaubaillon, 1997.
" De douaneboetes worden opgelegd op grond van douanedelicten. De douanedelicten
verschillen naar aard van de drugsdelicten uit de Code penal. Zie CRIM. 02-10-1997, Dr.
penal 1998, comm. 38, noot J-H. Robert. Het gevolg is meerdaadse samenloop en straffen
voor beide feiten.
"
Zie over het gebruik van dit 'fichier TE': Inciyan, 1999.
93
94
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Het Franse vooronderzoek in strafzalcen is sinds de invoering van de Code de
procedure penale niet veel veranderd. Het strafprocesrecht werd in 1993 in
twee stappen herzien, maar het vooronderzoek onderging daarbij slechts een
aantal kleinere veranderingen.
Dit had heel anders kunnen zijn, omdat de wetenschappelijke commissie die
was ingericht am te adviseren over de herziening van het strafprocesrecht,
had voorgesteld het vooronderzoek ingrijpend te wijzigen. Deze Commission
DeLmas-Marty wilde de rol van de officier van justitie in het vooronderzoek
versterken en het gerechtelijk vooronderzoek opheffen i°°. Hiertoe zou ook het
openbaar ministerie moeten warden gereorganiseerd. De wetgever aarzelde
echter en nam de voorstellen van de commissie niet over m .
De Icritiek op het vooronderzoek bleef na de herziening van het
strafprocesrecht gewoon aanhouden. Vooral de regeling van de voorlopige
hechtenis moest het ontgelden.
Het vermoeden dat in het verleden ministers van justitie de vervolging van
politieke vrienden hadden tegengehoudee2 door het openbaar ministerie
aanwijzingen te geven, bracht een discussie op gang over de mate van
onafhankelijkheid van het openbaar ministerie. Eens te meer bleek dat het
openbaar ministerie aan reorganisatie toe was.
In 1997 werd daarom door de President de la Republique de Commission de
reflexion sur la Justice's ingesteld, om de rot van het openbaar ministerie in
de rechtshandhaving te bestuderen.
De commissie stelde voor om de positie van het openbaar ministerie ten
opzichte van de minister van justitie te wijzigen. De commissie deed oak een
aantal belangrijke aanbevelingen om de sturing en controle van de politic
door het openbaar ministerie te verbeteren s".
Maar de commissie beperkte haar onderzoek niet tot de rol van het openbaar
ministerie. Gebruikrnakend van de opdracht am oak naar de rechten van de
verdachte in het vooronderzoek te Idjken, Icwarn zij met een hele lijst van
aanpassingen voor het vooronderzoek. Daaronder beyond zich ook het
voorstel de bevoegdheid om een verdachte in bewaring te stellen, te
onttreldcen aan de rechter-commissaris.
De huidige Franse regering heeft de voorstellen van de Commission de
reflexion sur la Justice bijna integraal overgenomen. Er vindt op het moment
clan oak een omvangrijke herziening van het strafprocesrecht plaats, de
zogenaamde Reforme de la Justices. Deze is gebouwd rond drie thema's:
— de rechten van de verdachte en het slachtoffer s%

Commission Justice penale et droits de l'homme, 1991.
Niet bij de eerste herziening (wet van 03-01-1993), noch bij de herziening van de
herziening (wet van 24-08-1993).
102 Meerdere scenario's zijn denkbaar; daar hoort oak het vertragen van een onderzoek bij.
Ook we! Commission Truche genoemd naar haar voorzitter Pierre Truche.
1 " Commission de reflexion stir la Justice, 1997a, pp. 109-116.
K's Voor een goede uitleg, zie Jean, 1999. Enkele van de wetsvoorstellen zijn inmiddels in
werking getreden.
186 'Une justice au service des libert6s'.
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(aanpassing regeling voorlopige hechtenis, versterking van de positie van
het slachtoffer)
- onafhankelijkheid en onpartijdigheid van justitie l"
(reorganisatie openbaar ministerie en aanpassing taken en
bevoegdheden van de Raad voor de magistratuur)
— de toegankelijkheid van justitie en effectiviteit van de
strafrechtspleging 108
(herziening van opsporingsonderzoek, vergroting mogelijIcheden
buitengerechtelijke afdoening, verhoging justitiebudget ten behoeve van
aantreldcen van extra magistraten en meer ondersteunend personeel)
Een aantal van de wetsvoorstellen is inmiddels aangenomen en inwerlcing
getreden. De wetsvoorstellen in het kader van de reorganisatie van het
openbaar ministerie zullen naar verwachting in de eerste maanden van 2000
definitief worden aangenomen en spoedig daarna in werking treden.
2.2.1

Grondslagen van het strafprocesrecht
Action publique en action civile

In het Franse recht levert een strafbaar felt twee vervolgingsmogelijkheden
tegen de dader op. 1°9
De action publique is de vervolging van de dader door het openbaar
ministerie. Daarnaast kan ook iedere burger de dader van een misdrijf
waarvan hij het slachtoffer is geworden vervolgen door tegen hem een
schadevergoedingsactie (action civile) in te zetten.
Meestal oefent het slachtoffer dit recht uit, door zich in de zaalc te voegen die
door het openbaar ministerie tegen de verdachte is geopend. Dit kan op ieder
moment: bijvoorbeeld tijdens het gerechtelijk vooronderzoek of op het
onderzoek ter terechtzitting. Zodra het slachtoffer zich in de zaak heeft
gevoegd, krijgt het een aantal procedurele rechten. Zo kan het slachtoffer
tijdens het gerechtelijk vooronderzoek de rechter-commissaris vragen om
bepaalde onderzoekshandelingen te verrichten.
De action publique en action civile zijn strikt van elkaar gescheiden. Dit
betekent dat ze ook los van elkaar kunnen worden uitgeoefend. Indien het
misdrijf verjaard is en het openbaar ministerie de verdachte niet meer kan
vervolgen, kan het slachtoffer nog steeds een action civile tegen de verdachte
beginnen11°. Datzelfde is het geval als het openbaar ministerie de zaak heeft
geseponeerd. In dat geval kan het slachtoffer op grond van de action civile
een klacht indienen bij de rechter-commissaris, de zogenaamde plainte avec
constitution de partie civile. De rechter-commissaris onderzoelct de ldacht: als
er sprake lijkt te zijn van een misdrijf, zal hij een gerechtelijk vooronderzoek
openen. De action publique begint dan alsnog te lopen en dit betekent dat
ook het openbaar ministerie weer met de zaalc bezig moet.
'Une justice independante et impartiale'.
108 'Une justice au service des citoyens'.
109 Zie Stefani e.a., 1993.
110 Maar niet meer voor de strafrechter: het slachtoffer moet zich tot de civiele rechter
wenden.
107
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Het slachtoffer hoeft bij strafbare feiten waarvoor hij zelf bewijs kan
aandragen m, niet to wachten op het openbaar ministerie, am de verdachte
voor de strafrechter to krijgen. Het slachtoffer kan de verdachte namelijk
dagvaarden (citation directe) am voor de strafrechter to verschijnen." 2

Legaliteitsbeginsel
In het Franse wetboek van strafvordering is niet zoals in de Nederlandse wet
eon expliciet strafvorderlijk legaliteitsbeginsel opgenomen" 3. Volgens de
grondwet kan strafvordering alleen bij wet warden geregeld im. Strikt
genomen heeft doze bepaling niet dezelfde streldcing als artikel I Sv., ook al
wordt daar in de literatuur wel van uitgegaan us.
De betekenis die in Frankrijk aan het legaliteitsbeginsel wordt gehecht, komt
duidelijk naar voren bij het gebruik van bijzondere opsporingsmethoden" 6.
Deze opsporingsmethoden zijn meestal niet door de wet geregeld en dit
worth eigenlijk alleen door wetgevingsexperts als strijdig met het
legaliteitsbegirtsel ervaren t 17
Bij gebrek aan expliciete regeling is er met betrekking tot
opsporingsmethoden eon waar jurisprudentierecht in Frankrijk ontstaan. In
de opsporingspraktijk geeft dit onzekerheid, omdat de arresten van de Franse
cassatierechter (Cour de cassation) bij vlagen angstig inconsistent zijn" 8. Het
Cow de Cassation toetst de methoden aan algemene beginselen m, het EVRM
en het wetback van strafrecht m. Het gebruik van sommige methoden vloeit
volgens het Cour de Cassation voort uit de taakstelling van de politie. your
andere methoden wordt een basis gevonden in bepalingen, waaruit algemene
bevoegdheden van de officier van justitie en de rechter-commissaris af to
leiden zijn121 . De laatste constructie werd jarenlang gebruikt voor het
aftappen van telecommunicatie` 22, tot FranIcrijk uiteindelijk door het EHRM
verplicht word am met eon wettelijke regeling to komen 123.
.

Denk aan delicten als smaad of Jester: het slachtoffer kan het artikel, opnatne van een
radioprogramma waarin zijn eer en goede naam is aangetast zelf aan de rechter
voorleggen.
"2 Oak hier gaat weer de action publique lopen. De officier van justitie zal dus op de zitting
via het requisitoir een eis bekend maken.
"3 Art. 1 Sv. Vgj. de positie van het legaliteitsbeginsel in Nederland met de situatie in
Frankrijk: het bestaan van het strafvorderlijke legaliteitsbeginsel is een drijfveer voor het
codificeren van een hele rij opsporingsbevoegdheden in de Wet BOB, meat het beginsel
heeft niet in de weg gestaan aan het jarenlange gebruilc van deze methoden in de
opsporingspraktijk en het deels tolereren hietvan door de rechter.
1 " Art. 34 Const.
119 Zie o.a. Commission justice penale et drafts de l'homme, 1991, pp. 72-74.
116 Zie uitgebreid Verrest (nog te verschijnen).
"7 Zie voor de samenhang met het bewijsrecht Vichnievslcy, 1999.
Vgl. twee arresten in dezelfde zaak: GRIM. 16-12-1997, D. 1998, jut. pp. 354-356 en GRIM.
09-01-1999, JCP 1999.11.10156, pp. 1636-1641.
"9 0,a. verbod op uitlolcking en zuiverheid van oogmerk.
12° Zie Pradel in noot onder CRIM. 16-12-1997, D. 1998, jun. p. 355.
Zoals de artt. 41 lid 1,77-1 en 81 lid 1 CPP.
Izz Zie GUM. 09.10-1980, ,JCP 1981.11.19578, met noot Di Marino.
273 EHRM, arresten Kruslin en Huvig, D. 1990, pp. 305, met noot Pradel. Maar tine regeling
suekt zich weer niet uit tot het direct afluisteren, zoals Commission Justice penale et
drafts de l'homme het had voorgesteld: zie La mise en drat des affaires pertain, p. 196.
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2.2.2 Het vooronderzoek in strafzaken
De fasen in het vooronderzoek

Het Franse vooronderzoek in strafzaken bestaat uit twee vormen van
opsporingsonderzoek en het gerechtelijk vooronderzoek.
Het gewone opsporingsonderzoek, de enquete preliminaire, kan door de
politie zelfstandig worden geopend of door de officier van justitie. Als het
onderzoek door de politie wordt geopend wordt gesproken van enquete
preliminaire d'office of enquete d'initiative. Dit kan gebeuren naar aanleiding
van aangiftes van kleine delicten; bij kennisneming van emstigere strafbare
feiten zal de officier van justitie beslissen 124. Pro-actief onderzoek zal (in de
meeste gevallen) eveneens tot het openen van een enquete preliminaire
leiden.
Belangrijkste kenmerk van de enquete preliminaire is dat er niet of
nauwelijks dwangmiddelen tegen de verdachte mogen worden gebruikt. Dit
in tegensteffing tot de enquete de flagrance, een apart opsporingsonderzoek
dat kan worden gebruilct bij een heterdaadsituatie.
De duur van de enquete de flagrance is beperkt: het onderzoek mag
maximaal acht dagen duren. Beide vormen van opsporingsonderzoek kunnen
in elkaar overlopen 125.
Bij zware misdrijven (crimes) en onderzoek met een zekere complexiteit, zal
door de officier van justitie na het opsporingsonderzoek, de opening van een
gerechtelijk vooronderzoek (information judiciaire) gevorderd worden126. De
strafbare feiten die in de vordering van de opening van het gerechtelijk
vooronderzoek zijn opgenomen, bepalen de grenzen van het onderzoek dat
de rechter-commissaris mag verrichten: ontdekt hij tijdens zijn onderzoek
andere strafbare feiten, dan moet hij aan de officier van justitie uitbreiding
van de vordering vragen. 127
Vanaf de opening van de information judiciaire leidt de rechter-commissaris
het onderzoek.
Hij kan alle - rechtmatige - opsporingshandelingen verrichten die volgens
hem bij kunnen dragen aan het vinden van de materiele waarheid. Met
zogenaamde commissions rogatoires 128 geeft de rechter-commissaris de politie
aan wat er onderzocht moet worden. De information judiciaire is ook het

124

Op grond van art. 19 CPP moet deze worden ingelicht.
CRIM. 17-11-1998, D. 1999, IR. p. 48 en Dr. penal 1999, comm. 109, noot Maron.De Franse
politie heeft een sterke voorkeur voor het heterdaadonderzoek. Zie hierover Bouloc, 1991.
126
Dit is hij verplicht in geval van een crime; art. 79 CPP.
127 Het principe van de saisine in rem. Zie art. 80 CPP.
128
Commissions rogatoires zijn schriftelijke bevelen van de juge d'instruction, waarrnee hij
de politie of een andere juge d'instruction opdraagt voor hem bepaalde
onderzoekshandelingen te verrichten. De commission rogatoire kan heel specifiek zijn: de
juge d'instruction vraagt bijvoorbeeld aan de politie om een getuige te horen. De juge
d'instruction kan een commission rogatoire ook veel ruimer stellen en bijvoorbeeld de
politie verzoeken om alle benodigde opsporingshandelingen te verrichten ter opheldering
van het misdrijf deelneming aan een crirninele organisatie.
125
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verplichte kader voor een aantal dwangmiddelen als het onderscheppen van
telecommunicatie en het toepassen van voorlopige hechtenis.
De rechter-commissaris sluit het gerechtelijk vooronderzoek en neemt, nadat
hij kennis heeft genomen van de conclusies van de officier van justitie, zelf
een beslissing over verdere vervolging.

Het begrip opsporing
In Frankrijk wordt een ruim opsporingsbegrip gehanteerd. De Code de
procedure penale en de jurisprudentie stellen nergens de eis dat er een
concrete verdenlcing van een strafbaar feit ten grondslag moet liggen aan het
instellen van een opsporingsonderzoek.
Het ruime opsporingsbegrip heeft tot gevolg dat in beginsel elke
onderzoelcshandeling van de politic in het kader van de opsporing van
strafbare feiten 129 binnen (de reilcwijdte van) het vooronderzoek valt. De
regels van de enquete preliminaire bepalen de grenzen van de bevoegdheden
van de politie: tlidens de enquete preliminaire mogen, op een enIcele
uitzondering na, geen dwangmiddelen worden toegepast.
Het zou logisch zijn om te veronderstellen dat door het ruime
opsporingsbegrip m onderzoek met een pro-actief Icarakter 131 in FranIcrijk in
zijn geheel onder de enquete preliminaire zou vallen ln. Uit bestudering van
de literatuur blijkt echter, dat dit niet zeker is. In Franluijk wordt namelijk
van oudsher133 een sterk onderscheid gemaala tussen een politiele fase en
een justitiele fase in het onderzoek, waarbij de politiele fase onder andere het
runnen van informanten en het doen van verkennend onderzoek beslaat.
Deze politiele fase valt nadruldcellik buiten het opsporingsonderzoer; naar
Nederlands recht is dat niet anders I35. Uit interviews met officieren van
justitie en politiechefs blijkt dat in de praktijk door de politic een deel van het
pro-actieve onderzoek -onderzoek naar het in georganiseerd verband
beramen van misdrijven - onder deze politiele fase wordt geschoven. Het
onderscheid tussen verschillende fasen is ook vaak moeilijk te maken, omdat
de meeste gespecialiseerde politiediensten zich zowel bezighouden met
vormen van tactisch onderzoek, als met verkennend onderzoek en CIDactiviteiten.

Af te leiden tilt art. 14 CPP.
Naast het onderzoek naar het misdrijf lidmaatschap van een criminele orgartisatie.
Art. 450-1 NCP.
131 In Frankrijk is het begrip 'pro-actief onderzoek' nagenoeg onbekend. Slechts een auteur
probeen het op de Franse opsporingspraktijk toe te passPn: zie Pradel, 1998.
132 Voor zover er sprake is van tactisch rechercheren en niet alleen van het inwinnen van
informatie over criminele activiteiten of het opbouwen van een informatiepositie.
133 Tot 1958 was in Franlcrijk het opsporingsonderzoek niet of nauwelijks geregeld in de
Franse wetgeving. Zie Matsopoulou, 1996, pp. 145-151.
134 In plaats hiervan zou deze fase vallen onder de 'mission de police administrative', maar
dit is omstreden.
135 Geen opsporing, maar wel strafrechtellike handhaving van de rechtsorde: dus onder het
gezag van de officier van justitie op grond van art. 2 Jo 13 Pw.
12S
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Onduidelijkheid bestaat er blijkenS interviews ook, omdat de politie zelf een
opsporingsonderzoek naar zware en georganiseerde criminaliteit kan beginnen en pas
in een later stadium de officier van justitie hiervan op de hoogte hoeft te brengen'".
Volgens politiechefs en officieren van justitie moet de officier van justitie in ieder geval
op de hoogte worden gebracht, wanneer het onderzoek een te kwalificeren strafbaar
feit oplevert en een verdachtely. Een politiechef meende: 'wanneer er sprake is van de
aanwijzingen omtrent betrokkenheid bij een strafbaar feit, die het wetboek van
strafvordering eist om een persoon in verzekering te kunnen stellen'. Maar wanneer is
er dan (officieel) een opsporingsonderzoek geopend? Politiechefs zijn geneigd te
zeggen, op het moment dat er in het onderzoek bewijsgaring plaatsvindt. Het
onderzoek wordt dan 'strafvorderlijk van aard'.

Als we er van uit gaan dat er een politiele fase is die buiten het
opsporingsonderzoek valt, dan zou de politie daarin alleen bevoegdheden
kunnen gebruiken die uit haar algemene taakstelling voortvloeien.'"
Uit interviews blijkt dat de Franse politie hoe dan ook bij pro-actief onderzoek gebruik
maakt van bijzondere opsporingsmethoden. Een signaal hiervoor wordt gegeven door
de regeling voor het onderscheppen van telecommunicatie in het kader van de
staatsveiligheid. Deze regeling bepaalt dat buiten het opsporingsonderzoek
zogenaamde veiligheidstaps (ecoutes administra6ves) mogen worden gebruikt voor het
verzamelen van inlichtingen in het kader van staatsveiligheid en ter voorkoming van
terrorisme, maar ook voor het verzamelen van inlichtingen in verband met
georganiseerde
•

Verdenking

Het Franse wetboek van strafvordering kent geen algemene definitie van de
begrippen verdenking of verdachte.
Tijdens het opsporingsonderzoek (enquete preliminaire en enquete de
flagrance) is het uitoefenen van dwangmiddelen gekoppeld aan het bestaan
van aanwijzingen omtrent de betroldcenheid van een persoon bij een
strafbaar feit. De omschrijving van de aanwijzingen - en daarmee de emst
van de verdenIcing - verschilt per dwangmiddel (bijvoorbeeld huiszoeking,
inbeslagneming, aanhouding, inverzekeringstelling). Naar gelang de emst van
de verdenIcing toeneemt, mogen er zwaardere dwangmiddelen worden
gebruilct en wordt de tussenkomst van de officier van justitie, de rechtercommissaris of een andere rechter m noodzakelijk. 141
In het gerechtelijk vooronderzoek wordt de situatie anders. Indien er tegen
een persoon emstige bezwaren bestaan, moet hij door de rechterZie uitgebreid hoofdstuldcen 5 en 6.
Zie in deze zin ook Decocq e.a., 1998, p. 43. Vgl. ook wetsvoorstel reorganisatie openbaar
ministerie, in art. 75-2 CPP-nieuw.
CRIM. 04-06-1991, aangehaald in Decocq e.a. (1998, p. 349) lijkt dit te bevestigen. Het
Cour de cassation staat het gebruik van stelselmatige observatie op grond van de
algemene taakstelling toe.
133 Zie art. 3 van Wet nr. 91-646 van 10-07-1991.
140
In bijzondere wetten inzake drugsdelicten en terrorisme kent het Franse strafprocesrecht
(bij uitzondering) de eventuele tussenkomst van de president van de Rechtbank (Tribunal
de grande instance) bij huiszoeking en inverzekeringstelling.
14 ' Zie Guery, 1998.
136
137
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commissaris officieel 'tot voorwerp van onderzoek (nise en examen) worden
verklaard" 2.
De mise en examen van de verdachte geeft hem in dit (vergevorderde)
stadium van het onderzoek een aantal rechten. Zo mag hij bijvoorbeeld niet
door de politie warden gehoord (alleen nog maar door de rechtercommissaris en in het bijzijn van eon advocaat) en heeft hi) inzage in het
dossier. Het Franse strafprocesrecht kent doze rechten oak toe aan
eon persoon, tegen wie al wel emstige bezwaren bestaan, maar die am
uiteenlopende redenen nog niet officieel door de rechter-comrnissaris een
mise en examen tegen zich heeft horen uitspreken." 3
2.2.3 De regeling van enkele dwangmiddelen en opsporingsbevoegdheden
Algemene controlebevoegdheid

Ter handhaving van de openbare orde en voor de opsporing van strafbare
feiten, bestaat or in Franlcrijk voor de politic de bevoegdheid am een persoon
staande te houden en hem naar zijn identiteit te vragen. Aanleiding hiervoor
kan een verdenking van een strafbaar feit zijn, of een schriftelijke aanwijzing
van de °Meier van justitie am op een bepaalde plaats systematisch personen
to controleren, teneinde bepaalde strafbare feiten op te sporen.
De controlebevoegdheid kan oak zelfstandig door de politie warden gebruikt
om verstoring van de openbare orde of het plegen van strafbare feiten to
voorkoment“.
Aanhouding

In het Franse recht staat de aanhouding los van het crop volgende verhoor,
dat valt onder de inverzekeringstelling (garde a vue).
De politic mag alleen iemand aanhouden (interpeller, arreter) in het kader
van eon heterdaadonderzoelc us. De aanhouding vindt plaats am de persoon
in kwestie to horen. Tijdens de enquete de flagrance hoeft daarbij goon
sprake te zijn van een verdenking: oak getuigen lcunnen warden
aangehouden am hun verldaring op to nemen.
Voor aanhouding tijdens het gewone opsporingsonderzoek, de enquete
preliminaire, is een bevel van de officier van justitie nodie s. Ook hier hoeft
goon sprake to zijn van eon concrete verdenking.

Voor 1993 werd gesproken van inculpation. Aangezien dit te stigmatiserend werd
bevonden, is de aanduiding voor het in staat van beschuldiging stellen 1 veranderd.
Denk aan het felt dat het gebruikelhk is een gerechtelijk vooronderzoek tegen N.N. te
openen. De controle op de toekenning van deze rechten aan de verdachte tegen wieul
wel emstige bezwaren bestaan, maar die nog niet in staat van beschuldiging is gesteld, is
vrij streng (zie bijvoorbeeld GRIM. 13-03-1997, B. 105); aan de andere kant blijken tal van
uitzonderingen toegestaan.
An. 78-2 CPP. Zie uitgebreid Matsopoulou, 1996, pp. 367-415.
'45 This oak nog enkele dagen na de eigenlijke heterdaadsituatie, mits er nog sprake is van
een enquete de flagrance.
146 Al te leiden uit art. 78 lid 1 CPP; hierover Matsopoulou, 1996, pp. 175-180.
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Ophouden voor verhoor en inverzekeringstelling

Aangehouden personen worden in verzekering gesteld. Hiervan moet de
officier van justitie onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. In de pralctijk
gebeurt dit telefonisch of per fax.
De inverzekeringstelling duurt in eerste instantie maximaal 24 uur. Het
ophouden van personen tegen wie geen concrete verdenking bestaat, mag
slechts plaatsvinden voor de tijd die nodig is om hun verklaring op te nemen.
De inverzekeringstelling van de verdachte kan door de officier van justitie
met 24 uur verlengd worden. Aan het einde van de inverzekeringstelling
wordt de verdachte voorgeleid aan de officier van justitie.
Bij onderzoek naar drugsdelicten en terrorisme kan eventueel nog een extra
verlenging plaatsvinden van 48 uur; hiervoor is wel voorgeleiding van de
verdachte aan de rechter-commissaris of de president van de rechtbank
nodig147.
Voorlopige hechtenis

Indien de officier van justitie de verdachte langer wil laten vasthouden, zal hij
de opening van een gerechtelijk vooronderzoek vorderen.
De verdachte wordt vervolgens voorgeleid aan de rechter-commissaris, die
hem in staat van beschuldiging stelt. Na de verdachte en zijn advocaat te
hebben gehoord, beslist de rechter-commissaris of hij de verdachte in
voorlopige hechtenis neeme".
De juge d'instruction blijft gedurende de hele voorlopige hechtenis zelf
beslissen of de verdachte in voorlopige hechtenis blijft. Wel zijn er voor de
verdachte meerdere mogelijkheden om in beroep te gaan tegen de
beslissingen van de rechter-commissaris.
Observatie

Observatie wordt door het Franse wetboek van strafvordering niet geregeld 149.
In de jurisprudentie wordt er van uitgegaan, dat de bevoegdheid om te
observeren voortvloeit uit de algemene taakstelling van de politie in het kader
van de opsporingm.
Er wordt in de opsporingspraktijk geen onderscheid gemaakt tussen
stelselmatige observatie en minder intensieve vormen van observatie.
Doorzoeken van woningen

De politie mag tijdens de enquete preliminaire alleen met schriftelijke
toestemming van de bewoner een woning betreden. Een uitzondering op
deze regel bestaat er alleen bij onderzoek naar terrorisme 151 .
Artt. 706-29 en 706-23 CPP.
Een wetsvoorstel de Reforme de la Justice kent deze bevoegdheid toe aan een andere
rechter in de rang van vice-president van de rechtbank.
149
In de literatuur wordt er van uitgegaan, dat er voor obsenratie geen expliciete wettelijke
basis nodig is, omdat de politie met het observeren van personen geen inbreuk maakt op
hun privacy. Zie Pradel, 1998, P. 60.
CRIM. 11-05-1993, Dr. penal 1993, chron. 34, float Lesclous en Marsat. Observatie kan
daarom ook zonder problemen plaatsvinden in het kader van pro-actief onderzoek.
151 Am. 76 en 706-24 CPP.
147
148
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In de enquete de flagrance mag er door de politie zelfstandig tot het
doorzoeken van woningen worden overgegaan, mits de bewoner, diens
vertegenwoordiger of twee onafhankelijke getuigen daarbij aanwezig zijn. I52
Tijdens het gerechtelijk vooronderzoek kan de politie op grond van een
commission rogatoire van de rechter-commissaris eveneens zelfstandig
iedere waning doorzoeken m .
Onderzoek van telecommunicatie; aftappen van telecommunicatie

moeten in Frankrijk twee vormen van onderscheppen van
telecommunicatie onderscheiden: taps in het kader van de opsporing van
strafbare feiten (6coutes judiciaires) en veiligheidstaps (6coutes

We

administratives).

De rechter-commissaris kan tijdens het gerechtelijk vooronderzoek opdracht
geven om telecommunicatie te onderscheppen 'indien het onderzoek dit
vereist'. Het onderscheppen mag alleen plaatsvinden in het kader van een
onderzoek naar een strafbaar feit waarop tenminste een maximum van twee
jaar gevangenisstraf is gesteld. Net bevel van de rechter-commissaris geldt
voor een periode van vier maanden. Dew periode kan verlengd warden.
Net doel van veiligheidstaps is niet alleen het verzamelen van inlichtingen in
het kader van staatsveiligheid en ter voorkoming van terrorisme, maar ook
het verzamelen van inlichtingen in verband met georganiseerde
De veiligheidstaps worden, onder verantwoordelijkheid van de Franse
premier, uitgevoerd door de GIC (Groupement interministriel de contrider.
De veiligheidstaps worden toegestaan voor een periode van vier maanden the.
Deze periode kan eventueel worden verlengd.
Bij bestudering van de opsporingspraktijk bestaat in eerste instantie enige
onduidelijkheid over wat er met de inlichtingen gebeurt die worden
verkregen uit veiligheidstaps. Zeker wanneer een veiligheidstap gericht is op
het verkrijgen van inlichtingen in verband met georganiseerde
152
153

154

155

156

157

Artt. 56 en 57 CPP.
Met gebruikrnalcing van de bevoegdheden van de rechter-commissaris in deze. Zie ant. 94
tot en met 96 jo 152 lid 1 CPP.
Art. 3, Wet nr. 91-646 van 10-07-1991. Hierover Matsopoulou, 1996, pp. 420-421. De
meeste van deze taps staan ter beschilcking van het Ministere de l'Interieur, voor gebruik
door de verschillende diensten van de Police nationa)e. Onder de Police nationale vallen
onder andere de twee Franse inlichtingendiensten die zich bezighouden met de
binneniandse veiligheid, RG en DST.
Maar ook andere diensten van de Police nationale en de Gendarmerie nationale (via het
Ministere de la Defense) kunnen gebruik malcen van veiligheidstaps. Tenslotte kan ook de
douanerecherche beschildcen over veiligheidstaps.
De premier bepaalt het aantal veiligheidstaps dat tegelijkertijd mag lopen. Een speciale
commissie, de Commission nationale de controle des interceptions de securite (CNCIS),
controleert het gebruik van de taps.
In 1998 hebben er in totaal 4746 veiligheidstaps plaatsgevonden. Zie CNCIS, 7e rapport
d'activite, pp. 13-19. Ter vergeliilcing: jaarlijks zouden er ongeveer 9300 ecoutes judiciaires
plaatsvin den.
In 1998 werden 1323 veiligheidstaps geregistreerd ander de noemer 'georganiseerde
criminaliteit'.
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zou het logisch zijn dat de informatie (indirect) bij kan dragen aan het
opsporingsonderzoek. Dit lijkt echter in strijd met de essentie van de
veiligheidtaps: het doel van de veiligheidstaps is het verlcrijgen van
inlichtingen, niet het verkrijgen van strafvorderlijk bewijs. Daarom mag een
veiligheidstap ook plaatsvinden zonder rechterlijke controle.
Informatie verzameld met een veiligheidstap blijkt uiteindelijk niet te kunnen
worden gebruikt als bewijs, maar wel te kunnen dienen als basis voor de
opening van een opsporingsonderzoek158.
Pseudokoop, pseudo-dienstverlening, gecontroleerde aflevering en
infiltratie

Deze opsporingsbevoegdheden worden in de Frame wet 159 geregeld,
voorzover het gaat om onderzoek naar een aantal drugsdelicten m.
Artikel 706-32 CPP luidt:
•
lid 1: Teneinde de strafbare feiten te constateren, omschreven in de artikelen
222-34 tot en met 222-38 NCP (..) kunnen officiers de police judiciaire (...) na de
procureur de la Republique hierover te hebben ingelicht, overgaan tot het volgen
van drugstransport (...)
lid 2: Zij zijn niet strafbaar als zij om dezelfde redenen, met toestemming van de
procureur de la Republique of de juge d'instruction (...) verdovende middelen
verkrijgen, onder zich houden, vervoeren of leveren
of aan personen die de
in lid 1 genoemde strafbare feiten plegen, middelen met een juridisch karakter
en/of communicatiemiddelen, transportmiddelen, of opslagruimten ter
beschikking stellen. Toestemming kan alleen worden gegeven voor handelingen
die niet bepalend zijn voor het plegen van de strafbare feiten genoemd in lid 1.

De beschreven handelingen omvatten in ieder geval de bijzondere
opsporingsbevoegdheden (lid 1) stelselmatige observatie, gecontroleerde
aflevering 161 (lid 2) pseudokoop, gecontroleerde aflevering 162, dienstverlening
,

158

159

160

161

162

Ambtenaren blijven verplicht de procureur de la Republique in te lichten over alle
strafbare feiten waarvan ze kennis dragen; die kan vervolgens een opsporingsonderzoek
openen. Zie art. 10 van Wet nr. 91-646 jo art. 40 CPP en hierover Matsopoulou, 1996,
pp. 430-432. Genterviewde officieren van justitie en rechters-commissaris bevestigen
deze gang van zaken.
Art 706-32 CPP. Art. 67bis Code des douanes geeft een bijna identieke regeling voor de
douanerecherche.
De opsporingsmethoden die opgesomd worden in het artikel 706-32 CPP zijn alleen
bestemd voor het onderzoek naar clrugsdelicten. Ze zijn dus niet te gebruiken in een
onderzoek naar wapenhandel, mensenhandel en andere vomen van zware criminaliteit.
Artikel 706-32 CPP noemt ook met alle artikelen uit het strafrecht die drugshandel
strafbaar stellen. Artikel 222-39 van de Code penal stelt bijvoorbeeld 'handel in drugs om
te kunnen voorzien in eigen gebruik' strafbaar. Het Cour de cassation heeft beslist dat
voor onderzoek naar dit minder zware delict, pseudokoop mag plaatsvinden zonder
toestemming van procureur de la Republique of juge d'instruction. Zie CRIM. 05-06-1997,
Dr. penal 1997, comm. 142, noot Veron.
Hier gaat het om een passieve vorm van gecontroleerde aflevering, die we 'bewaakte
aflevering' kurmen noemen. De politie volgt een drugstransport en gaat op een bepaald
moment over tot inbeslagneming. Vgl. Buruma en Vegter, 1998, p. 98.
Deze tweede vorm van gecontroleerde aflevering veronderstelt een actieve.rol van de
politie, die bijvoorbeeld een deel van de partij drugs tijdens het transport vervangt of via
een informant een transportmiddel ter beschildcing stelt (pseudo-clienstverlening).
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en projectmatige inffitratie. Het is onduidelijk of artikel 706-32 CPP pseudoverkoop toestaat 1".
lnfiltratie mag in Frankrijk alleen plaatsvinden door politiefunctionarissen 1".
In de opsporingspralctijk en de jurisprudentie komen we echter voorbeelden
tegen van het sturen van informanten op een wijze die naar Nederlandse
delinities burgerinffitratie oplevert 165.
Voor het gebruik van de bevoegdheden die voortvloeien uit lid 2, is
voorafgaande toestemming nodig van de officier van justitie, of als er een
gerechtelijk vooronderzoek is geopend, van de rechter-commissaris.
lilt interviews met Franse rechters-commissaris blijkt, dat in het gerechtelijk
vooronderzoek zelden of nooit pseudokoop. gecontroleerde aflevering of infiltratie
plaatsvindt. Deze methodes worden dus voornamelijk ingezet in het
opsporingsonderzoek. Ook geven meerdere rechters-commissaris aan, dat ze vinden
dat het gebruik van deze methodes afbreuk doet aan het rechterlijke karakter van het
gerechtelijk vooronderzoekm.

Twee niet-gepubliceerde circulaires van het Ministere de la Justice geven aan
welke overwegingen de officier van justitie en rechter-commissaris bij hun
besluit moeten betrekken'. De beslissingen over subsidiariteit en
proportionaliteit van het gebruik van de methoden moeten gemotiveerd
worden; de operatie en de handelingen waarvoor toesternming wordt
gegeven, moeten zeer nauwkeurig worden besclueven.
Het Cour de cassation verbond aanvankelijk nietigheid aan het ontbreken
van toestemmirtg, maar heeft in een spraalcmalcend arrest in 1998 1" besloten
dat dit toch niet het geval is.
De wetsgeschiedenis zou bewijzen dat artikel 706-32 CPP alleen beoogt een
rechtvaardigingsgrond te bieden aan politiefunctionarissen, die bij het
toepassen van deze methoden strafbare feiten begaan l".

163

161
165
166
167
1613

169

Een aantal auteurs gaat er van tilt dat een bevoegdheid pseudo-verkoop is af te leiden uit
de formulering van art. 706-32 CPP. Zie bijvoorbeeld Pradel, 1992. In de praktijk bestaat
er echter twijfel.
Of agenten van de douanerecherche.
Zie uitgebreid Verrest (nog te verschijnen).
Over de redenen en rechtsgronden uitgebreid in het eindrapport.
Circulaires van 19-06-1991 en 14-04-1992.
CRIM. 01-04-1998, D. 1998, jur. pp. 430-432, noot Pradel, Rev.sc.crim. 1998, pp. 582-583,
noot Dintilhac en Dr. penal 1998, comm. 92, met noot Maron.
De toestemming lijkt toch ook te dienen om de attiring en controle bij het gebruik van
opsporingsmethoden te versterken. Daarbij gaat het zeker niet alleen om de Made tussen
politie en justitie. Met de toestemming kan oak warden gecontroleerd of er geen
uitlokking van de verdachte plaatsvindt. De controle van justitie zorgt er ook voor dat er
door toedoen van operaties van politie, geen drugs op de markt komen, die er anders
nook waren geweest. Zie Dintilhac in noot onder CRIM. 26-09-1995, Rettsucrim. 1996,
p. 140.
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2.3

De actoren in het vooronderzoek

2.3.1

De politie

In Franlcrijk wordt de politietaak, te onderscheiden in een mission de police
administrative (ordehandhaving, hulpverlening"°) en een mission de police
judiciaire 171 (de opsporing van strafbare feiten 172), uitgeoefend door twee
korpsen173 . De Police nationale verzorgt de politietaken in de stedelijke
gebieden, de Gendarmerie nationale op het platteland. De competentieverdeling tussen de twee korpsen 174 berust voornamelijk op dit onderscheid
ratione loci.

De twee korpsen zijn beide volledig toegerust voor de opsporingstaak. De
Police nationale en de Gendarmerie nationale beschildcen ieder over eigen
CID-registers I75, wetenschappelijke laboratoria, observatie- en arrestatieteams
en een eigen inspectie. Dit heeft tot gevolg dat beide korpsen zich in de
praktijk ook bezighouden met onderzoek naar zware en georganiseerde
criminaliteit, zij het dat de Police nationale meer onderzoeken doet im en
hiertoe ook over veel meer middelen en manlcracht beschikt. Voor de
coordinatie van de strijd tegen verschillende vormen van zware en
georganiseerde criminaliteit, bestaat binnen de Police nationale bovendien
op centraal niveau een aantal speciale divisies en offices centraux in . De
Division des relations interriationales van de Police nationale is het
aanspreekpunt voor politiele samenwerlcing in het kader van Interpol,
Schengen en Europol en beheert voor Franlcrijk het Schengen Informatie
Systeem. Zowel de offices centraux als de Division des relations
internationales werken overigens ook voor de Gendarmerie nationale. I78
Op het niveau van onderzoek in een individuele zaak is het aan de magistraat
die het onderzoek leidt (de officier van justitie of de rechter-commissaris) om
een keuze te malcen wat betreft de werlcverdeling tussen de twee korpsen. Dit
" Maar ook staatsveiligheid: de twee Franse veiligheidsdiensten maken deel uit van de
Police nationale. Met betrekking tot het gebruik van opsporingsmethoden leidt dit tot
onduidelijkheid, omtrent het kader waarin de methoden worden gebruikt.
171 Er wordt nogal eens foutief gesproken over de police judiciaire als men bepaalde diensten
van de Police nationale bedoelt. Police judiciaire betekent goed vertaald niets meer of
niets minder dan 'recherche': de recherche van de Police nationale of de Gendarmerie
nationale.
172
Voor een vergelijking met het begrip strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, zie
hiema.
173 Het onderscheid police administrative-police judiciaire heeft ook in Nederland bestaan:
zie Elzinga e.a., 1995, p. 11.
174
Zie hierover Carraz en Hyest, 1998.
I' Police nationale en Gendarmerie nationale hebben samen een register (het STIC), waarin
alle strafbare feiten waarvan zij kennis nemen, verdachten en veroordeelden zijn
opgenomen.
176
De Police nationale registreerde in 1998 66 procent van de strafbare feiten die vallen
onder georganiseerde criminaliteit (cijfers Ministere de l'Interieur).
In De offices centraux hebben een belangrijke taak in de coordinatie (nationaal en
intemationaal) van de strijd tegen specifieke soorten van zware en georganiseerde
criminaliteit.
178 Zie art. D. 8 CPP.
1
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is een van de bepalingen' die ervoor moeten zorgen dat de coOrdinatie
tussen de twee korpsen redelijk verloopt. Het is immers niet ondenkbaar dat
beide korpsen, bewust of onbewust onderzoek doen in dezelfde zaak. De
concurrentie tussen de twee korpsen (de zogenaamde guerre des polices's)
lifict in de pralctijk mee te vallen, maar voegt zich bij de mogellikheid van
rivaliteit en problemen in de coOrdinatie tussen de vele gespecialiseerde
diensten binnen Oen van de twee korpsen afzonderlijk.'
De Police nationale is een sterk gecentraliseerd korps dat valt onder de
bevoegdheid van het Ministere de l'Interieur. De opbouw bestaat op centraal
niveau uit een zevental directies. Een van deze directies is de Direction
centrale de In police judiciaire (DCPJ).
De DCPI herbergt de eerdergenoemde divisies en offices centraux met
landelijke competentie. De divisies en offices centraux hebben ieder een
apart aandachtsgebied en houden zich naast het verzamelen van informatie
ook volop bezig met tactisch onderzoek. I82
Naast de eenheden op centraal niveau, bestaan er ook gespecialiseerde
recherchediensten van de Police nationale op decentraal niveau. In 19 (Police
nationale-)regio's, die het hele Franse grondgebied bestrijken, zijn er Services
rdgionaux de police judiciaire (SRPI). Deze SRPI zijn op hun beurt
onderverdeeld in een aantal secties, waaronder een section criminate en een
section economique et financiere. De SRPI van Lyon en Marseille kennen beide
een Brigade de recherches et d'intervention, die gekoppeld is aan het Office
central pour la repression du banditisme en een landelijke competentie heeft.
179
180

181

182

Artt. D. 2 jo D. 5 CPP. Zie verder o.a. de artt. D. 2-1, D. 3 en D. 8 CPP
Matsopoulou, 1996, p. 60. Recent speelde er een guerre des polices op Corsica bij de
opsporing van de daders van de moord op prefect Erignac in februari 1998.
Voorbeelden zijn aan te halen van problemen tussen landelijke diensten (de offices
centraux en divisions van de DCP)) en brigades van de Prefecture de Police de Paris en
tussen DC?) en SRITs.
Verldarend schema en beschrijving in Decocq e.a., 1998, pp. 124-137.
Een overzicht van de belangrijkste divisies en de offices centraux van de DCP):
Sous-direction des affaires criminelles:

-

-

Office central pour la repression du banditisme (OCRB)
Office central pour la repression de la traite des dues humains (OCRTEH)
5e Division, repression des crimes et delits contre les personnes et lea biens;
Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC);
Brigade centrale de repression des trafics, vols, detoumements de \reticules (BCRT)
6e Division, repression des atteintes a la "thee de Feat et des menees subversives
Cook wel: Division nationale antiterroriste (DNAT) );
Office central pour la repression du trafic des armes, des munitions, des produits
explosifs et des matieres nucleaires, biologiques et chimiques (OCRTAEMS)
7e Division, Office central pour la repression du traffic !Mete des stupefiants
(OCRTIS)

Sous-direction des affaires Oconomiques et financieres:

-

Be Division, infractions au droit des affaires; Brigade nationale des enquetes
economiques (BNEE)
9e Division, Office central pour la repression de la grande delinquance financiere
(OCRGDF); Brigade centrale de repression de la criminalite informatique (BCRC1)
10e Division, Office central national pour la repression du faux monnayage
(OCRFM)
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De organisatie van de politie in Parijs kent binnen de Police nationale een
aparte structuur.
De Prefecture de Police de Paris verzorgt de politietaak in Parijs en de drie
omliggende departementen 183 . De structuur van de Prefecture de Police de
Paris lijkt veel op een afspiegeling van de landelijke organisatie van de Police
nationale, met een eigen Direction regionale de la police judiciaire (DRPJ),
gespecialiseerde diensten op centraal niveau (de zogenaamde brigades 184),
services departementaux in de drie omliggende departementen en zes
recherche-divisies in Parijs zelf.
De Gendarmerie nationale is een onderdeel van het Franse leger en valt
onder de bevoegdheid van het Ministere de la Defense. De Gendarmerie
nationale kent drie verschillende onderdelen; de politietaak wordt vooral
uitgeoefend door de Gendarmerie departementale.
De landelijke organisatie van de Gendarmerie nationale is voor een belangrijk
deel gebaseerd op militaire districten. De opsporing is bij gevolg op
verschillende niveaus geregeld. Naast enkele diensten op centraal niveau, is
er per ressort van een gerechtshof een section de recherches van de
Gendarmerie nationale; op een lager niveau (het militaire arrondissement)
zijn er brigades de recherches. 185
De divisies en offices centraux van de Direction centrale de la police
judiciaire (DCPJ) zijn vergelijkbaar met de Nederlandse kernteams. Zij richten
zich uitsluitend op de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit.
Hoewel zij geen landelijke competentie bezitten en zij zich niet uitsluitend
bezighouden met de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit,
spelen ook de 'brigades' van de Prefecture de police de Paris een belangrijke
rol in de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit. In mindere
mate houden ook de SRPJ van de Police nationale en de sections de
recherches van de Gendarmerie nationale zich bezig met de bestrijding van
zware en georganiseerde criminaliteit.
Gendarmes en functionarissen van de Police nationale kunnen worden
aangewezen als opsporingsambtenaar door de procureur-generaal van het
ressort waarin hun dienst gevestigd is. Er bestaan drie verschillende
Icwalificaties: officier de police judiciaire (OPJ), agent de police judiciaire (APJ)
en agent de police judiciaire adjoint.
De officier de police judiciaire kan alle bevoegdheden uitoefenen die de Code
de procedure penale aan de politie toekent. Hij kan zelf een
opsporingsonderzoek starten en mag in bepaalde gevallen dwangmiddelen
toepassen. In deze zin lijIct de officier de police judiciaire op de Nederlandse
hulpofficier van justitie.
184

Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis en Val-de-Marne.
Bijvoorbeeld de Brigade criminelle, de Brigade de Repression du Banditisme (BRB), de
Brigade financiere (aparte sous-direction des affaires economiques et financieres) en de

185

Zie Matsopoulou, 1996, p. 59.

183

Brigade de repression du trafic illicite de stupefiants et de la toxicornanie.

Tijdens het gerechtelijk vooronderzoek voert de officier de police judiciaire
de opdrachten van de rechter-commissaris uit en staat hem bij in het
onderzoek.
De agent de police judiciaire staat op zijn beurt de officier de police judiciaire bij in het
onderzoek en mag onder diens leiding opsporingsbevoegdheden uitoefenen. De rot
van de agents de police judiciaire adjoints in het kader van de opsporing is zeer
beperkt.

Aileen opsporingsambtenaren die deel uitmaken van enkele eenheden, die in
het kader van hun taalcstelling op het hele Frame grondgebied moeten
kunnen opereren, hebben een landelijke opsporingsbevoegdheid'. De rest
van de opsporingsambtenaren heeft een sterk verschillende territoriale
bevoegdheid: deze kan het ressort van een of meerdere gerechtshoven
bestrijken of beperkt zijn tot het arrondissement 187 van een rechtbank of
slechts een deel daarvan.'
222 Justitie
Raad voor de magistratuur

De Raad voor de magistratuur, de Conseil superieur de la Magistrature, is een
orgaan dat de President de la Republique bijstaat in zijn taak om te waken
over de onafhankelillcheid van de Rechterlijke macht.'
De Conseil superieur de la Magistrature komt bijeen in verschillende
formaties naar gelang er in de raad gesproken wordt over de zittende
magistratuur of het openbaar ministerie. Beide formaties tellen elf leden,
waaronder zes magistraten. Deze magistraten worden gekozen door hun
collega-magistraten; de ander vfif leden van de Raad worden gekozen door de
President de la Republique, de minister van justitie, de voorzitters van de
beide 'comers van het parlement en de Raad van State (Conseil d'Etat).
De rol van de Conseil superieur de la Magistrature is sinds zijn oprichting in
1948 sterk veranderd. In eerste instantie fungeerde de Conseil superieur de la
Magistrature als een stafbureau voor de President de la Republique. De leden
werden gewoon door hemzelf benoemd.
Pas in 1993 deden de gekozen magistraten hun intrede en heeft de Conseil
superieur de la Magistrature ook een rol gelcregen bij de benoeming en
disciplinaire controle van de leden van het openbaar ministerie.
Voor de benoeming van de belangrijkste leden van de zittende magistratuur
doet de Conseil superieur de la Magistrature zelf een voorstel. Bij de
benoeming van de andere leden van de zittende magistratuur en van leden
van het openbaar ministerie' geeft de Conseil superieur de la Magistrature
188
187

In

189
190

Artt. 18 CPP jo R. 15-18 tot en met R. 15-27 CPP.
In Franlcrijk eveneens ressort geheten.
Zie uitgebreid, ook over de uitzonderingen en de gevolgen van overschrijding van de
territoriale bevoegdheid: Decocq e.a., 1998, pp. 229-264 en 808-810.
Ant. 64 en 65 Const.
Conseil superieur de la Magistrature, 1998, pp. 3-9. De procureurs-generaal van de
ressortspakketen worden door de ministerraad benoemd.
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een advies; de huidige minister van justitie heeft aangegeven zich aan dit
advies te zullen houden. Ms de minister van justitie een disciplinaire sanctie
wil opleggen aan leden van het openbaar ministerie, is hij verplicht de Raad
om advies te vragen.
Over disciplinaire sancties tegen leden van de zittende magistratuur, beslist
de Conseil superieur de la Magistrature zelf. 191
De taken en bevoegdheden van de Conseil superieur de la Magistrature
worden door de huidige justitiehervormingen verder uitgebreid.
De rol van de Conseil superieur de la Magistrature zal op verschillende plaatsen in het
onderzoek aan de orde komen. Daarbij zal in het eindrapport worden ingegaan op de
invloed die de Conseil superieur de la Magistrature kan uitoefenen op de gang van
zaken in het vooronderzoek.

Zittende magistratuur

In Frankrijk bestaan net als in Nederland het kantongerecht (Tribunal
d'Instance), de rechtbank (Tribunal de Grande Instance) en het gerechshof
(Cour d'Appel). Cassatierechter is het (Cour de cassation) in Parijs.
Zware misdrijven (crimes) worden berecht door een juryhof, het Cour
d'Assises 192. De jury van negen burgers beslist samen met drie professionele
rechters over de schuldvraag en strafmaat. Bij de berechting van zware
drugsmisdrijven of feiten van terrorisme, bestaat het hof uit een president en
zes professionele rechters.
In ons onderzoek zullen we vaak de raadlcamer bij het Cour d'Appel
tegenkomen, de Chambre d'Accusation. De Chambre d'Accusation heeft een
aantal zeer verschillende taken in het vooronderzoek en daarbuiten 193.
Bij de Chambre d'Accusation kan beroep tegen de beschilckingen van de juge
d'instruction worden aangetekend. De Chambre d'Accusation kan tijdens het
gerechtelijk vooronderzoek op verzoek van de juge d'instruction, van de
verdachte of de procureur de la Republique een oordeel geven over de
rechtmatigheid van onderzoekshandelingen. Deze regelmatigheidscontrole 4
verricht de Chambre d'Accusation ambtshalve bij zaken die door de jury van
het Cour d'Assises berecht moeten worden 199.
Verder behandelt de Chambre d'Accusation buitenlandse verzoeken am
uitlevering van een verdachte die zich in Franlcrijk bevindt. Tenslotte treedt

Zie am. 48-66 van Ordonnance nr. 58-1270, van 22-12-1958.
In Frankrijk wordt vastgehouden aan het beginsel van jury-rechtspraak, zoals weer blijkt
uit adviezen rond recente wetsvoorstellen die beogen een vorm van hoger beroep
mogelijk te malcen tegen beslissingen van de jury.
193 Birmen dit takenpaldcet heeft de president van de Chambre d'Accusation in vele gevallen
eigen bevoegdheden.
194 Het is, zoals we later in het onderzoek zullen zien, beter am van 'regelmatigheidscontrole'
te spreken, omdat de Chambre d'Accusation in bepaalde situaties Met alleen de
rechtmatigheid bestudeert, maar oak de doelmatigheid van een handeling bij haar
oordeel kan betrekken.
'95 Er speelt dan een soort tweede fase van het gerechtelijk vooronderzoek, die resulteert in
een beslissing om de verdachte wel of niet naar het Cour d'Assises te verwijzen.
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de Chambre d'Accusation ook nog op als disciplinaire rechter voor
opsporingsambtenaren 1".

Openbaar ministerie
Het Franse openbaar ministerie (ministere public) maalct net als Nederland
deel uit van de rechterlijke macht. Het is een hierarchische organisatie die
sterk lijkt op het Nederlandse openbaar ministerie van voor de reorganisatie
en het inwerkingtreden van de nieuwe Wet RO.
De minister van Justitie staat boven de organisatie van het openbaar
ministerie l". Dit komt tot uitdruklcing in de mogelijlcheid om aanwijzingen te
geven aan de procureurs-generaal l". De procureurs-generaal kunnen op hun
beurt aanwijzingen geven aan de hoofdofficieren van justitie l". Leden van
het openbaar ministerie moeten deze bevelen opvolgen, maar hebben de
vrijheid zich er, met name op het onderzoek ter terechtzitting, mondeling van
te distantieren.
De ftmctie van het openbaar ministerie bij het Cour de cassation bestaat uit
het concluderen bij cassatieberoepen.
Bij de Cours d'Appel is een parket-generaal met de procureur general aan het
hoofd. De procureurs-generaal komen enkele malen per jaar bijeen in de
zogenaamde Conference des procureurs generaux. deze vergadering is geen
wettelijk geregeld orgaan en heeft dus geen aparte taken of bevoegdheden.
Aan het hoofd van het parket bij het Tribunal de Grande Instance staat de
procureur de la Republique. De procureur de la Republique vertegenwoordigt
de justitie in Franse vormen van driehoeksoverler.
Het openbaar ministerie wordt bij het Tribunal d'Instance vaak
vertegenwoordigd door een politiecommissaris.
De taken van het openbaar ministerie bij het Cour d'Assises worden verzorgd
door de procureur general van het Cour d'Appel.

Officier van justitie en rechter-commissaris
De belangrlilcste organen van justitie in het vooronderzoek zijn net als in
Nederland de officier van justitie (procureur de la Republique) en de rechterconunissaris (juge d'instruction).
De procureur de la Republique is belast met de opsporing en vervolging van
strafbare feiten en heeft daartoe het gezag over de politie. Hij maalct bij zijn
beslissing omtrent vervolging gebruik van het opportuniteitsbeginsel.
De procureur de la Republique is te vergelijken met de Nederlandse
hoofdofficier van justitie.
Opvallend genoeg kent de Code de procedure penale dus alle taken en
bevoegdheden toe aan de hoofdofficier van justitie. Voor de opsporingsZie artt 224-230 CPP.
Zie art. 5 van Ordonnance m. 58-1270 van 22-12-1958 (Statuut rechterlijke macht).
In Art. 36 CPP. In hoofdstulc 4 komen de veranderingen in de aanwijzingsbevoegdheid als
gevolg van de reorganisatie van het openbaar ministerie ter sprake.
1 " Art 37 CPP.
2°3

Zie hierna.

51

praktijk heeft dit weinig betekenis. Het merendeel van de bevoegdheden van
de hoofdofficier wordt uitgeoefend door gewone officieren van justitie,
substituts wl . Zij zijn in de uitoefening van deze bevoegdheden in beginsel niet
alhankelijk van de hoofdofficier van justitie; wel moeten ze de instructies van
de hoofdofficier van justitie opvolgen 202. De hoofdofficier kan ook besluiten
een officier van justitie van een bepaalde zaak te halen en deze aan een
andere officier van justitie van zijn parket te geven 203.
De grotere parketten in Franlcrijk zijn verdeeld in secties. Officieren van
justitie werken er in teamverband in een unit algemene zaken (kleinere
criminaliteit), financieel-economische zaken, civiel recht, jeugdzaken, of
zware en georganiseerde criminaliteit.
De juge d'instruction leidt het onderzoek (aangeduid als instruction) tijdens
het gerechtelijk vooronderzoek (information judiciaire) en beslist over de
toepassing van dwangmiddelen als voorlopige hechtenis. 2"
De juge d'instruction is een rechter van het Tribunal de Grande Instance, die
speciaal als onderzoeksrechter wordt benoemd door de Conseil superieur de
la Magistratures. Als rechter is de juge d'instruction voor het leven
benoemd, maar hij kan worden ontheven van zijn mak als onderzoeksrechter.
Dit kan overigens alleen gebeuren na goedkeuring van de Conseil superieur
de la Magistrature.
De benoerning als juge d'instruction vindt plaats voor onbepaalde duties'. De
meeste juges d'instruction vervullen in praktijk hun functie ongeveer vijf jaar.
2.3.3 Positie van politie en justitie in de samenleving

Het beeld van de positie van de officier van justitie en rechter-commissaris in
de samenleving zal langzaam duidelijk worden in de loop van het onderzoek.
In zekere zin geldt dit ook voor de positie van politie en justitie in de Franse
samenleving. Toch is het goed om bij de inleiding in het Franse recht, wat
algemene indruldcen te geven.
De Franse Police nationale207 maakt op het moment een hervormingsoperatie
door die ervoor moet zorgen dat het werk van de politic nauwer aansluit bij
de wensen van de burger. In het kader van de ontwilckeling van police de
proximite ('politic in de buure) moet de politic makkelijker aanspreekbaar
201
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203

204
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Er bestaan in Frankrijk ook net als in Nederland officieren van justitie le klasse (premiers
substituts). Boventhen zijn er in elk arrondissementsparket een of meerdere
plaatsvervangend hoofdofficieren (premiers adjoints du procureur de la Republique).
Art. 44 CPP.
Wanneer een substitut een handeling verricht in strijd met de opdracht van de
hoofdofficier is deze gewoon rechtsgeldig.
Een wetsontwerp in het kader van de Reforme de la Justice, haalt de bevoegdheid om te
beslissen over de voorlopige hechtenis weg bij de juge d'instruction: een andere rechter,
juge de la detention provisoire, zou deze bevoegdheid over moeten nemen.
Art. 50 lid 1 CPP.
Zie Chambon, 1997, pp. 4-5.
De Gendarmerie nationale is veel beter ingebed in de samenleving. Het contact met de
bevolking is een constant aandachtspunt. De Gendarmerie noemt het we! haar
'belangrijkste opsporingsmethode'.
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worden'. Want hoewel de Franse politie getalsmatig sterk aanwezig is in de
Franse maatschappij, is het niet makIcelijk om de politie 'aan te spreken'. Het
oprichten van wijkteams moet een constante dialoog met de bevolking
opleveren. De dialoog ontbreelct, omdat de politie in haar optreden erg blijft
vasthouden aan haar twee basistaken: ordehandhaving/hulpverlening en
opsporing van strafbare feiten. Het is of het eon, of het ander. Spottend wordt
wel eens gezegd, dat als een agent door iemand op straat wordt
aangesproken, hij eerst een moment tijd nodig heeft om voor zichzelf een
keuze tussen deze twee mogelijkheden te maken: gewoon even praten is niet
mogelijk209 .
Door het gebrek aan dialoog, was de politie tot voor kort bijvoorbeeld totaal
afwezig bij de vorming van stedelijk beleid. flit is nu aan het veranderen, met
name door het tekenen van contrats locaux de securitr. flit zijn
convenanten waarin voor een stadsdeel of middelgrote plaats, op grond van
een uitvoerige analyse, afspralcen worden gemaakt over de politiezorg, het
vervolgingsbeleid en de aandachtspunten voor het plaatselijke bestuur m .
De Frame justitie maakt een gelijke ontwilckeling door als de politie. Ze moet
op allerlei punten toegankelijker worden voor de burger. flit gebeurt onder
andere door de uitbreiding van het aantal bureaus voor rechtshulp'.
De mogelijkheden voor buitengerechtelijke afdoening worden vergroot.
Daarbij staat bemiddeling door de officier van justitie" tussen dader en
slachtoffer centraal.
Als gevolg van de sterke positie van het slachtoffer - zie de hierboven besproken
action civile - moet het slachtoffer altijd bij de buitengerechtelijke afdoening betrokken
worden: zou dit niet gebeuren, dan kan het slachtoffer zelf alsnog de verdachte voor
de strafrechter brengen. Dit dwingende aspect is afwezig in de Nederlandse praktijk
van buitengerechtelijke afdoening en is een belangrijke grand voor verschillen in de
motieven voor en inhoud van de bemiddeling door de officier van justitie.

Er worden veel nieuwe kantoren van Justitie in de buurt (maisons de justice et
du droit) geopendm.
Hoofdofficieren van justitie geven in interviews aan, dat de rechtspleging via de
maisons de justice et du droit in bun ogen niet eindeloos kan warden uitgebreid: niet
qua competentie (uitbreiding categorieen strafbare feiten die er kunnen worden
Zie Cultiaux, 1999.
°9 Met het risico dat je, wanneer de agent een foute inschatting maakt, ineens handboeien

2°8
2

om hebt.
Sinds september 1997 zijn al ongeveer 400 contrats locaux de securite tot stand gekomen.
2" Deze contrats worden voorbereid door de hoofdofficier van justitie en de prefect (als
gezag van de politie bij de handhaving van de openbare orde) en getekend door de
hoofdofficier, de prefect en de burgemeester.
Conseils dapartementaux de l'aide juridique (CDM).
2" Of een vertegenwoordiger van de officier van justitie, le dolegue du procureur,
vergelijkbaar met de Nederlandse parketsecretaris. Inmiddels zijn er 435 &laves
aangesteld.
214
Het aantal maisons de justice is in 1999 gestegen van 29 tot 38.
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afgehandeld) en niet qua aantal kantoren. Er is volgens hen een grens bij het
verplaatsen van justitie naar probleemwijken. Overschrijd je deze grens, dan keen de
doelstelling zich tegen je: toegankelijkheid moet niet leiden tot het aannemen van een
ondergeschikte positie. Het volgende voorbeeld werd gegeven. Voor sommige (jonge)
verdachten in probleemwijken maakt het wellicht een verschil, op zijn minst in
gevoelswaarde, of ze bij een officier van justitie moeten komen die samen met een stel
weggehoonde maatschappelijke werkers bij hen om de hoek in een (door bekenden)
regelmatig vemield wijkcentrum zetelt, of een oproep krijgen om te verschijnen voor
een officier van justitie in het paleis van justitie, op voor hen onbekend terrein.

Het openbaar ministerie probeert sinds enige jaren elk strafbaar feit (ook een
simpele winkeldiefstal) in een zo vroeg mogelijk stadium op te paldcen
(traitement en temps reef's), om zaken snel en effectief af te handelen en het
gevoel van onrecht bij het slachtoffer te verminderen. De afhandeling
geschiedt door de politie meteen een dagvaarding te laten geven aan de
verdachte' of door hem na voorgeleiding aan de officier van justitie in een
snelrechtprocedure voor de rechter te brengen.
In de snelrechtprocedure 'comparution immediate' wordt de verdachte na verhoor
door de politie, voorgeleid aan de officier van justitie. Deze hoort de verdachte en
beslist over de wijze van vervolging; in de meeste gevallen komt de verdachte na een
kort onderhoud met een pro-deo advocaat in een 'bulkzitting' voor de meervoudige
strafkamer. De mogelijkheid bestaat ook, dat de verdachte in afwachting van de zitting
in voorlopige hechtenis wordt gesteld door de president van de rechtbank, voor een
duur van maximaal twee maanden (meestal enkele weken) 2 ".
Het Franse snelrecht heeft zeker goede kanten (geringe belasting van justitie, snelle
en voelbare sanctie voor de dader, tevreden slachtoffer), maar er moeten ook serieuze
kanttekeningen bij geplaatst worden. Gedurende een stage blijkt dat in deze
procedure van enige aandacht voor de vraag waarom de daders - bijna alleen multirecidivisten - weer in herhaling vervallen zijn, geen sprake kan zijn. Vreemde tafrelen
doen zich voor, wanneer zowel de stuntelende pro-deo advocaat-stagiaire als de
officier van justitie het dossier niet blijken te kennen en geen van beide het nuttig heeft
gevonden de zaak te laten aanhouden. Het is niet ongewoon dat tijdens de zitting een
in de haast gebeld familielid met stage-certificaten van de verdachte binnen komt
hollen, die op het nippertje kunnen voorkomen dat hij tot een onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf wordt veroordeeld.

Als laatste onderdeel van de justitiehervormingen, moet de verouderde
gerechtelijke indeling (carte judiciaire) door een aantal wijzigingen beter aan
gaan sluiten op de bestuurlijke organisatie in Frankrijk218.
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Lemesle en Pansier, 1998, pp. 60-63.
De officier van justitie neemt hierover zelf telefonisch een beslissing, zie Lemesle en
Pansier, 1998, p. 73.
217
Zie artt. 393 tot en met 397-6 CPP.
218 Er zijn op het moment maar liefst 185 rechtbanken in Frankrijk en 35 gerechtshoven. De
arrondissementen van de rechtbanken komen vaak niet overeen met de bestuurlijke
departementen, zodat het Franse driehoeksoverleg soms tussen prefect, politie en due
hoofdofficieren plaatsvindt.
216
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De rechterlijke macht heeft een vrij geholeerde positie in de Franse
maatschappij. Er bestaat op dit punt weinig verschil tussen het openbaar
ministerie en de zittende magistratuur.
Interessant is de positie van het Franse ministerie van justitie in dit geheel:
bij het Ministere de la Justice zijn in de hogere functies alleen magistraten
wericzaam 219 . Het departement is relatief klein: er werken in totaal ongeveer
150 magistraten en ambtenaren.
De directie rechtshandhaving van het Ministere de la Justice (Direction des
affaires criminelles et des graces) bestaat bijna volledig uit magistaten, die voor
een periode van drie a vijf jaar bij het Ministerie gedetacheerd zijn.
De relatie tussen politiek en justitie is in Frankrijk gespannen. Voor een deel
komt dit door de hierboven beschreven politiek-financiele schandalen. Maar
er is meer aan de hand.
Zo malcen lokale politici en burgemeesters (burgemeesters worden in
Frankrijk gekozen), zich sinds de afschaffing van een aantal privileges in
1993220 drulc over hun strafrechtelijke aansprakelijkheid. Ze vragen zich af in
hoeverre zij voor schulddelicten die zij in de uitoefening van hun functie
begaan te vervolgen zijn; eventueel op grond van een schadevergoedingsactie
van een slachtoffer221 . Voor hun positie bestaat van de kant van de Frame
parlementsleden veel aandacht222 .
De gespannen relatie tussen politick en justitie komt oak tot uitdrukking in
de redactie van de Franse grondwet (Constitution 1958): de rechterlijke
macht is in het staatsbestel geen 'derde macht' naast de wetgevende en de
uitvoerende macht223 . Dit is een niet te verwaarlozen aspect in de discussie
over de reorganisatie van het openbaar ministerie: het is een argument tegen
verregaande onafhankelllicheid van het openbaar ministerie 224.
De debatten in het Franse parlement over justitiezaken hebben soms haast
een wetenschappelijk niveau. De discussie wordt verrijIct doordat beide
kamers van het parlement (Assemblee nationale en Santa) een recht van
amendement hebben.
Het valt op dat het parlement in Nederlandse ogen weinig belangstelling
heeft voor de gang van zaken in individuele onderzoeken naar zware en
georganiseerde criminaliteit. De interpellaties beperken zich tot de politiekfinanciele schandalen, zaken die het staatsbelang raken (terrorisme) of die
duiden op misstanden in de justitie-organisatie.
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In dit verband is het een interessante vraag hoe deze magistraten functioneren: als
ambtenaar of als magistraat. Vgl. het rapport over de crisis die ontstond tussen minister
en het College van procureurs-generaal in het begin van 1998. Buitelaar en Zwart, 1998.
De ant. 679 tot en met 687 CPP-oud maakten het Cour de cassation exclusief competent
voor deze delicten.
PerscommuniquO Association des Makes de France (AMF), Parijs, 27-10-1999.
In Frankrijk zijn nog al wat parlementsleden tevens burgemeester, ondanks
wetsvoorstellen om aan dit stapelen van electorate mandaten (cumul des mandats) war te
doen.
Zie Lavroff, 1997, pp. 573-575.
De advocaat Bernard Vatier beschrigt dit aan de hand van citaten van belangrijke Franse
politici: zie Commission de reflettion sur la Justice, 1997b, pp. 262-263.
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De strafrechtswetenschap geniet in Frankrijk minder belangstelling en
aanzien dan in Nederland. Hoogleraren en onderzoekers hebben geen
prominente rol in het publieke debat over justitie. Allerlei
belangenverenigingen van magistraten 225 en politievakbonden nemen daar
hun plaats in.
Universiteiten bieden niet de hoogste vorm van onderwijs in de Franse
maatschappij. Goede studenten worden dan ook geacht na een verblijf van
enkele jaren aan de universiteit, over te stappen naar 'hoge scholen' als het
Institut d'Etudes Politiques in Parijs. Voor juridisch onderwijs heeft dit rare
gevolgen. De universiteiten bieden namelijk als enige de mogelijkheid aan
studenten om zich echt te verdiepen in het recht 226. Ze blijven echter al vlug
zitten met studenten die een zuiver wetenschappelijke belangstelling hebben
en met studenten die niet de ambitie of de capaciteiten hebben om het
hogerop te zoeken.

225

De grootste belangenverening van magistraten is de Union syndicale des Magistrats
(USM); verder zijn er de Syndicat de la Magistrature (SM) en de Association
professionnelle des Magistrats (APM). De Franse rechters-commissaris hebben ook een
vereniging, de Association francaise des magistrats charges de l'instruction (AFMI). Nieuw
is de Association des magistrats du parquet (AMAP).
De raio-opleiding van de Ecole nationale de la Magistrature lijkt voor studenten met
belangstelling voor het strafrecht een alternatief te zijn.

3

Stu ring en controle van de
politie in het vooronderzoek

Het begrip sturing en controle is door de Enquetecommissie
opsporingsmethoden gebruikt, om aan te geven hoe bij de opsporing van
strafbare feiten door de officier van justitie en de rechter-commissaris
richting wordt gegeven aan het onderzoek van de politie en hoe de
doelmatigheid en rechtmatigheid van dit onderzoek wordt gecontroleerd 227.
De sturing en controle van de politie door de officier van justitie client twee
doelen.
Het eerste doel is af te leiden uit de combinatie van de hoofdtaken van de
officier: de opsporing2" en vervolging van strafbare feiten 229. De sturing van
de officier van justitie moet er dus voor zorgen dat de opsporing van de
politie genoeg bruikbare elementen oplevert om de verdachte succesvol te
vervolgen.
Het onderzoek zal voldoende precies te kwalificeren bewijs op moeten leveren tegen
de verdachte(n). Dit betekent dat bij de opsporing van zware en.georganiseerde
criminaliteit - waarin meestal sprake is van een veelvoud aan strafbare feiten en
daders-. er keuzes zullen moeten worden gemaakt met betrekking tot het
feitencomplex en de betrokken dadergroep(en). Ook zal in het onderzoek vaak
rekening moeten worden gehouden met de duur van een eventuele voorlopige
hechtenis in relatie tot het onderzoek en de vereisten van een redelijke termijn."°

De controle die de officier van justitie uitoefent op de opsporing dient voor
een deel hetzelfde doe!: het bewijs dat in het onderzoek is verzameld, kan
immers alleen leiden tot succesvolle vervolging van de dader als het op
rechtmatige wijze is verkregen231 .
Maar de controle op de integriteit van de opsporing is voor de officier van
justitie ook een doel op zich, gebaseerd op zijn magistratelijke taak als
handhaver van het rechtm.

Vgl. eerder o.a. Cachet en Van Sluis, 1994, pp. 121-150.
Denk ook aan de hierboven gegeven definitie van opsporing: onderzoek met als doel het
nemen van strafvorderlijke beslissingen.
229 Zie artt. 148 lid 1 jo 9 Sv.
23° Ook: de mogelijkheid voor de verdachte om bij de rechter een verklaring te vragen dat de
zaak geeindigd is.
231 In Nederland moeten we denken aan een positief kader en een negatief kader:
opsporingsbevoegdheden moeten worden toegepast conform de bepalingen in de wet; op
grond van het legaliteitsbeginsel van art. 1 Sv. moet elke opsporingsbevoegdheid een
basis in de wet hebben.
232 In het Franse recht, zie art. 66 Const. Voor het Nederlandse recht, zie art. 124 RO (zie
Memorie van Toelichting Wet RO, 1996-1997, p. 3).
227
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De rol van de rechter-cornmissaris in het Nederlandse vooronderzoek is
vooral controlerend. Op meerdere gronden wordt de rechter-commissaris
geen sturende rol in de opsporing toegedicht233 . In Franlcrijk stuurt de
rechter-commissaris in een deel van het vooronderzoek daarentegen
duidelijk wel de politie.
In Nederland wordt er vaak van uitgegaan dat controle op het vooronderzoek
vooral moet komen van de zittingsrechter". De zittingsrechter oefent deze
controle uit in de eindfase van het strafproces en daarmee buiten het heretic
van ons onderzoek.
3.1

Twee vormen sturing en controle

Het Franse en Nederlandse recht kennen twee soorten regelgeving, die
moeten zorgen voor sturing en controle van de politic.
De basis voor de staring en controle van de politie in het vooronderzoek
worth gevormd door algemene rechtsfiguren. Zowel in Franlcrijk en
Nederland gaat het hierbij vooral am het gezag en het toezicht dat het
openbaar ministerie op de politie uitoefent, Deze gezagsrelatie geldt altijd bij
het handelen van de politie in het kader van de opsporing van strafbare
feiten'.
We zullen in dit verband spreken van staring en controle in algemene zin.
Op de tweede plaats is er regelgeving die voor suiting en controle moet
zorgen op het niveau van een concreet onderzoek. De officier van justitie en
rechter-commissaris dragen zorg voor deze vorm van staring en controle, die
in belangrijke mate voortvloeit uit:
— de verdeling van bevoegdheden tussen politic, officier van justitie en
rechter-commissaris (opsporingsmethoden en dwangmiddelen);
— de bepaling welk orgaan in welke fase van het vooronderzoek de
opsporing leidt.
De sturing van de opsporing op zaaksniveau krijgt in praktijk vorm door de
wijze waarop de toepassing van opsporingsmethoden en dwangmiddelen
geschiedt (autonoom door de politie of met aparte toestemming
(tussenkomst) van officier van justitie of rechter-commissaris).
Van groot belang is oak hoe het waken over de voortgang van het onderzoek,
naast de tussenkomst in het kader van opsporingsmethoden en
dwangmiddelen, verder plaatsvindt.
Voor zover van toepassing, zijn in dit verband de (gemeenschappelijke)
selectie van het onderzoek, de projectvoorbereiding, de keuze van de
politiedienst die het onderzoek gaat doen en de eventuele inspraak bij de
233

2m
232

Zie Harteveld, 1996. Over de motieven om de rechter-commissaris bij het onderzoek te
betrekken, zie uitgebreid Stamhths, 1999.
Zie Enquetecommissie opsporingsnaethoden, 1996a, pp. 290-291 en ook Mevis, 1997.
Contra Buruma, 1996, pp. 42-47.
Zie uitgebreider hiema.
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beslissing over de middelen en het personeel dat ingezet gaat worden,
bepalend.
De officier van justitie en de rechter-commissaris baseren hun controle op de
melding en verslaglegging door de opsporingsambtenaren van hun
activiteiten.
De algemene rechtsfiguren bieden in combinatie met de twee hoofdpunten van de
sturing en controle in een concreet onderzoek, een raamwerk voor de opsporing en
vervolging. Dit raamwerk is de basis waarop teruggevalien kan worden bij
onduidelijkheid over bevoegdheden en verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld met
betrekking tot het gebruik van bijzondere opsporingsmethoden. Zelfs op punten waar
de regelgeving tekort schiet, is er op grond van de elementen uit het raamwerk altijd
sprake van sturing en controle.
3.2

Het kader van de opsporing van zware en georganiseerde
criminaliteit

Specifiek bij de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit, valt de
afgelopen jaren een nieuwe ontwildceling te zien. De bestaande sturing en
controle wordt aangevuld of vervangen door een centralisering op nationaal
niveau van beleidsontwildceling, coordinatie van de opsporing en toetsing van
het gebruik van ingrijpende opsporingsmethoden.
Twee redenen liggen ten grondslag aan deze centralisering.
Op de eerste plaats wordt aan een effectieve bestrijding van georganiseerde
criminaliteit in Frankrijk en Nederland een hoge prioriteit gegeven. Het gaat
hierbij niet alleen om de ernst van de gepleegde strafbare feiten. Er bestaat
ook vrees voor de invloed van georganiseerde criminaliteit op overheid en
samenleving, door mogelijke corruptie en de uitwerking van georganiseerde
criminaliteit op legale markten 236.
Bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit wordt gebruik gemaakt van
ingrijpende opsporingsmethoden als (politiele) inffitratie, doorlating van
schadelijke stoffen of gevaarlijke voorwerpen en het maken van afspraken
met criminelen. Er is een stralcke controle van het gebruik van deze
ingrijpende opsporingsmethoden nodig, omdat gebleken is dat het gebruik
van deze methoden zelf een gevaar op kan leveren voor de rechtsorde 237.
De opsporing van georganiseerde criminaliteit geniet daarom in zowel
Frankrijk als Nederland de aandacht van de minister van justitie en de top
van het openbaar ministerie 238.
Een tweede reden voor de centralisering op nationaal niveau is dat het bij
georganiseerde criminaliteit vaalc om bovenlokale of zelfs internationale
Zie de zes criteria om de kernteamwaardigheid van opsporingsonderzoek te bepalen in de
Instructie prioriteitstelling kernteams, College van procureurs-generaal, 30-07-1999.
237 Een van de gevolgen van de IRT-affaire was, dat de twijfel over het gebruik van
ingrijpende en mogelijk orrrechtmatige methoden, concrete zaken heeft doen
stukgelopen. De vervolging was gedurende enige tijd tilt het lood geslagen.
238 In Nederland het College van procureurs-generaal, in Franlcrijk de procureurs-generaal in
de ressortsparketten.
236
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criminaliteit gaat. Om zicht te krijgen op het complex van strafbare feiten dat
gepleegd wordt, is een landelijke cobrdinatie van de opsporing nodig 239.
Terecht wordt door Fijnaut opgemerkt, dat vormen van emstige criminaliteit altijd een
lokale grondslag hebben. Dit betekent dat voor een effectieve bestrijding van zware en
georganiseerde criminaliteit, naast de zorg om een landelijk overzicht te verkrijgen,
toch vooral ook de aandacht moet worden gericht op de iokale situatie.
Er bestaan goede mogelijkheden om op lokaal niveau tegen vormen van
georganiseerde criminaliteit op te treden, onder andere via de bestuudijke wegm.

Dit alles heeft tot gevolg dat er bij de bestrijding van georganiseerde
criminaliteit centralisering plaatsvindt op het gebied van
beleidsontwildceline, de cotirdinatie van de opsporing en toetsing van
ingrijpende opsporingsmethoden242. Ben deel van de stiffing en controle in
onderzoek naar zware en georganiseerde criminaliteit wordt zo omhoog
getild: naar de top van het openbaar ministerie of de minister van justitie. Dit
heeft duidelijk invloed op de rol van de officier van justitie en de rechtercommissaris in de sturing en controle van de politie.
De basis voor de centralisering wordt gevormd door de recente reorganisatie
van het openbaar ministerie in beide landen, die voor een herdeftniering van
de relatie tussen minister van justitie en openbaar ministerie heeft gezorge n.
Om goed te begrijpen wat de rol van de officier van justitie en de rechtercommissaris bij sturing en controle van de politie is, moeten we dus niet
alleen aandacht besteden aan de twee soorten suiting en controle, maar ook
aan de hierboven beschreven centralisering van een aantal taken en
bevoegdheden bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit.
Deze centralisering van taken en bevoegdheden zouden we kunnen zien als
een derde vorm van suiting en controle. Maar meet nog schept de
centralisering het kader van de opsporing van zware en georganiseerde
criminaliteit
Commissie Openbaar Ministerie, 1994, pp. 73-74.
Zle Fijnaut, 1998b, nr. 10.
24 Bijvoorbeeld het toewijzen van aandachtsgebieden door het College aan kemteams en de
selectie van onderzoeken van kemteams, waarbij het College uiteindelijk ook het laatste
woord heeft.
242
Vg). Jongeneel-Van Amerongen, 1997.
243 Zoals we zullen zien bestaat er ook een wisselwerking met centralisering binnen de
politie.
24°
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3.3

Opbouw van het onderzoek

We beginnen het onderzoek naar de sturing en controle van de Franse en
Nederlandse politie in hoofdstuk vier met een beschrijving van het kader van
de opsporing van zware en georganiseerde criminaliteit. Daarna onderzoeken
we in hoofdstuk vijf de sturing en controle in algemene zin. Tenslotte komt in
hoofdstuk zes de sturing en controle op zaaksniveau aan de orde.

4 Het kader van de opsporing
van zware en georganiseerde
criminaliteit

Hierboven hebben we gesteld dat het kader van de opsporing van zware en
georganiseerde criminaliteit wordt gevormd door een centralisering van taken
en bevoegdheden inzake beleidsontwilckeling, coordinatie en toetsing van
ingrijpende opsporingsmethoden.
De verdeling van taken en bevoegdheden bij de centralisering, vindt aan de
kant van justitie plaats op basis van de verhouding tussen de minister van
justitie en het openbaar ministerie. Zowel in Frankrijk als in Nederland is
deze verhouding tussen de minister van justitie en het openbaar ministerie
de inzet geweest van een recente reorganisatie van het openbaar ministerie.
Alvorens we toekomen aan een besprelcing van de centralisering, is het
daarom belangrijk om ruim aandacht te besteden aan de reorganisatie van
het Franse en Nederlandse openbaar ministerie, waaruit de belangrijkste
elementen voor de centralisering voortvloeien.
De centralisering aan de kant van justitie wekt de vraag op, hoe deze
gekoppeld is aan een eventuele centralisering van de aanpak van de zware en
georganiseerde criminaliteit bij de politie. Van belang is hierbij de relatie
tussen de minister van justitie en de politie. Voor de volledigheid besteden
we kort aandacht aan deze verhouding.
4.1

De oorspronkelijke verhouding tussen minister van justitie en
openbaar ministerie, tussen minister van justitie en politie in
Frankrijk en Nederland
De minister van justitie

De minister van justitie heeft zowel in Franlcrijk als Nederland de
verantwoordelijlcheid voor de strafrechtspleging. Langs verschillende wegen
kan de minister van justitie daarom invloed uitoefenen op het vooronderzoek
in strafzaken.
Op de eerste plaats kan hij dit doen door nieuwe wetgeving voor te bereiden
en het parlement vervolgens over de voorstellen van wet die hieruit
voortkomen, te laten stemmen.
Op de tweede plaats kan de minister in aansluiting op bestaande wetgeving
- eventueel samen met het openbaar ministerie - beleid ontwildcelen voor de
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opsporing en vervolging. Dit beleid wordt wel aangeduid a's 'criminele
politiek' 244 .
Het openbaar ministerie dat belast is met de opsporing en vervolging van
strafbare feiten, past het beleid vervolgens toe in de praktijk. Dit gebeurt op
grond van de gezagsrelatie die tussen de minister van justitie en het
openbaar ministerie bestaat m. Met algemene aanwijzingen kan de minister
de opsporing coOrdineren246 .
Via het openbaar ministerie, dat op zijn beurt het gezag heeft over de politie,
heeft de minister van justitie ook een zekere mate van zeggenschap over de
gang van zaken in concrete opsporingsonderzoeken. De minister moet door
het openbaar ministerie op de hoogte worden gehouden over het verloop van
voor hem relevante onderzoekenw. Tot voor kort werd er in Franlcrijk net als
in Nederland van uitgegaan dat de minister van justitie ook via het geven van
een aanwijzing het optreden van het openbaar ministerie in een concrete
zaak kon coOrdineren.
Het geheel zorgt voor een lijn die loopt van de minister van justitie -via het
optreden van het openbaar ministerie - naar het handelen van de politie in
een concreet opsporingsonderzoek.
De positie van het openbcuzr ministerie
Het openbaar ministerie is in Frankrijk en Nederland echter niet alleen een
uitvoeringsorgaan van de minister: het neemt voor een deel ook een
zelfstandige positie in de strafrechtspleging in. Het openbaar ministerie
vormt van oudsher samen met de zittende magistratuur de rechterlijke
macht.
Het openbaar ministerie heeft dus oak een 'magistratelijk karalcter', waaruit
een mate van onpartijdigheid en onafhankelijicheid valt af te leiden. De
onpartijdigheid is in beginsel net zo groot als bij de zittende magistratuur,
maar kent andere accenten door het verschil in taalcstelling tussen het
openbaar ministerie en de rechter: het openbaar ministerie treedt op in het
kader van de vervolging van strafbare feiten en neemt daardoor op het
onderzoek ter terechtzitting een positie in als aanIclager.
Zoals we eerder hebben gezien, heeft het Nederlandse openbaar ministerie
de taak al haar bevoegdheden tilt te oefenen in de vorm van 'een onpartijdige
en niet-vooringenomen bijdrage aan de waarheidsvinding', waarbij het

Zie Corstens, 1995, pp. 209-221 en uitgebreid Delmas-Marty, 1992. Een deel van de
criminele politiek komt tot stand door accentuering van het landelijke beleid op regionaal
en lokaal niveau.
245
Voor Frankrijk, art. 5 Ordonnance 58-1270 en art. 36 CPP. Voor Nederland. art. 127 ROnieuw.
246 We moeten hierbij denken aan het bepalen van aandachtsgebieden voor de opsporing,
uitleg van te volgen procedures bij de besuijding van bepaalden soorten criminaliteit,
richtlijnen omtrent requireerbeleid etc.
247 De zogenaamde inlichtingenpliche het openbaar ministerie informeert de minister - al
dan niet op diens verzoek - ten behoeve van beleidsvorming of om het parlement voor te
lichten.
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tevens instaat voor de rechtmatigheid van de opsporing en vervolging: hieruit
volgt een onpartijdige en onafhankelijke opstelling 248 .
De onafhankelijkheid van het openbaar ministerie in concrete onderzoeken is
groot: de officier kan zelfstandig een beslissing nemen over de opportuniteit
van vervolging249. De ondergeschiktheid aan de minister van justitie en de
taalc om in algemene zin de criminele politiek van de minister van justitie uit
te voeren, hoeven niet strijdig te zijn met de toepassing van het
opportuniteitsbeginsel in een concrete zaak. Dat is wel het geval als de
minister een aanwijzing in een concrete zaak geeft: daarmee wordt de
toepassing van het opportuniteitsbeginsel door de officier van justitie
doorkruist250 .
We kunnen concluderen dat de rol van het openbaar ministerie in de
rechtshandhaving dubbelzinnig is. De confrontatie met de drie
ontwikkelingen heeft dit de afgelopen jaren nog eens onderstreept.
De groei van het aantal strafbare feiten heeft in Nederland binnen het openbaar
ministerie de ontwikkeling van eigen beleid op gang gebracht. Geconfronteerd met de
stroom strafbare feiten, moest het openbaar ministerie keuzes maken, omdat de
capaciteit ontbrak om alle strafbare feiten te vervolgen 251 . De keuzes kwamen tot stand
door gebruikmaking van het opportuniteitsbeginsel. Al vlug werden er aanwijzingen
opgesteld om het maken van keuzes te stroomlijnen en prioriteiten te formuleren. De
uitgangspunten werden vervat in richtlijnen en beleidsregels om een zekere mate van
eenvormigheid en rechtseenheid te behouden 252 .
De opsporing en vervolging van zware en georganiseerde criminaliteit heeft om
redenen die we eerder uiteen hebben gezet, zowel in Frankrijk als Nederland
centralisering opgeleverd in de opsporing en vervolging. Een deel van de sturing en
controle van onderzoek naar georganiseerde criminaliteit is zo 'omhoog getild'. De
vraag speelt, hoe de verdeling van taken en bevoegdheden tussen het ministerie van
justitie en de top van het openbaar ministerie moet worden vormgegeven.
De internationale justitiele samenwerking kan sinds de inwerkingtreding van de
Schengen Uitvoeringsovereenkomst direct verlopen tussen het openbaar ministerie in
de verschillende Europese landen: het is niet meer nodig om rechtshulpverzoeken via
het ministerie van justitie te versturen.

In zowel Franlcrijk als Nederland is het herdefmieren van de positie van het
openbaar ministerie in relatie tot de minister van justitie de inzet van de
reorganisatie van het openbaar ministerie geweest.
248

Zie Memorie van Toelichting Wet RO, 1996-1997, p. 3. Voor Frankrijk zie art. 66 Const.,
dat het openbaar ministerie de taak geeft te waken over de persoonlijke vrijheden.
249
En daarmee vaalc ook over de opportuniteit van de opsporing: deze is sterk gericht op de
vervolging. In de gevallen dat vooraf al duidelijk is, dat op gronden ontleend aan het
algemeen belang er niet tot vervolging zal worden overgegaan, staat het
opportuniteitsbeginsel ook in de weg aan opsporing. Zie Corstens en Tak, pp. 15-16 en
't Hart, 1994, pp. 126-128.
25° Zie Rassat, 1967, pp. 87-90.
Een bekend voorbeeld hiervan is het gebrek aan celcapaciteit en het heenzendbeleid dat
hier op volgde.
252 Zie Commissie Openbaar Ministerie, 1994, pp. 20-24.
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Relade minister van justitie-politie

We hebben hierboven de 'getrapte' invloed van de minister van justitie
behandeld. De minister kan via het openbaar ministerie de
opsporingsactiviteit van de politie sturen: zowel in algemene zin (beleid in de
opsporing), als in concrete onderzoeken. Dit getrapte systeem is echter niet
de enige mogelijlcheid voor de minister van justitie am invloed uit te oefenen
op de politic.
Het samenlopen van de verschillende taken van de politie —handhaving van
de openbare orde en strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde-, brengt
aan de tafel van de politic twee verschiliende gezagsdragers bij elkaar.
Er is zowel in Nederland als in Frankrijk sprake van gezagsdualisme.
Op regeringsniveau komt dit tot uitdrukking in het gezag van de minister van
Justitie over de politietaalc bij de opsporing en voor de minister van
Binnenlandse zaken over de politietaak bij de handhaving van de openbare
orde.
Voor een belangrijk deel krijgt dit gezagsdugsme in beide landen echter vorm op
decentraal niveau. De insteek voor justitieel gezag is daarbij in Nederland en Frankrijk
het gezag van de hoofdofficier van justitie over de politic in de opsporing, dat in
hoofdstuk vijf besproken worth.

Een van de consequenties van het gezagdualisme is dat de prioriteitstelling
voor het optreden van de politie ter handhaving van de openbare orde en
voor het optreden ter strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde met
elkaar in overeenstemming moeten warden gebracht.
Een belangrijk aspect is in dit verband het beheer van de pantie. Immers, de
zeggenschap over de wijze waarop de organisatie van de politic vorm krijgt,
hoe de inzet van middelen en personeel verdeeld wordt over verschillende
taken, maalct het mogelijk een prioriteitstelling te verwezenlijken.
Naast gedeeld gezag over de politic, geldt er op regeringsniveau in beide
landen op een aantal punten ook een gedeeld beheer van de politie 253: de
minister van justitie oefent zeggenschap uit met betrekking tot het beheer
van de politie.

253

Naast gezagsdualisme moeten we this 'beheersdualisme' onderscheiden. Eigenlijk
hanteert de Politiewet 1993 drie begrippen: gezag, beheer en bestuur. In
rechtsvergelijkend'opzicht is het beter het onderscheid gezag-beheer aan te houden. In
deze zin ook Enquetecommissie opsporingsmethoden.
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Verschijningsvormen van zeggenschap van de minister van justitie zijn onder
andere:
— beheer van de minister van justitie over een politiediensten die zich
exclusief bezighouden met opsporing op nationaal niveau;
— inspraak bij de oprichting van nieuwe gespecialiseerde politiediensten en
medezeggenschap bij de benoeming van de belangrijkste politieambtenaren.
4.2

Frankrijk

4.2.1

De reorganisatie van het ministere public
Inleiding

In 1965 beschreef de Frame strafrechtsgeleerde Michele-Laure Rassat voor
het eerst de strafvorderlijke consequenties van de dubbelzinnige positie van
het openbaar ministerie in de strafrechtspleging 254. Sindsdien wordt er in
Franlcrijk met regelmaat gesproken over de relatie tussen de minister van
justitie en het openbaar ministerie. In 1981 bijvoorbeeld, naar aanleiding van
de dissertatie van Francis Casorla: Casorla bepleitte een onafhankelijk
openbaar ministerie onder leiding van een `procureur general de la
Republique'255 .
De Commissie DeImas-Marty stelde in 1991 in haar rapport over het vooronderzoek in
strafzaken voor, om de positie van het openbaar ministerie te wijzigen. Zij deed deze
aanbeveling vanuit een specifieke invalshoek: het voorstel om het openbaar ministerie
te reorganiseren was het gevolg van de aanbeveling om het gerechtelijk
vooronderzoek af te schaffen en de rol van de rechter-commissaris te verkleinen 256. De
officier van justitie zou een deel van de taken en bevoegdheden van de rechtercommissaris moeten overnemen. De Commissie vond dat de toegenomen
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het openbaar ministerie moeilijk te
verenigen zouden zijn met de ondergeschikte positie ten opzichte van de minister van
justitie.

Aanleiding tot de huidige reorganisatie

Zoals we eerder hebben gezien, zijn politiek-financiele schandalen de directe
aanleiding geweest voor de huidige reorganisatie van het openbaar ministerie
in Franlcrijk.
Het vermoeden (le soupcon) bestond dat de minister van justitie of leden van
de regering, zich op allerlei manieren persoonlijk hebben bemoeid met de
opsporing en vervolging van strafbare feiten waarbij hun politieke vrienden
waren betroldcen 257. Dit vermoeden was zeker niet altijd gegrond, maar er is

254
255

256
257

Zie Rassat, 1967.
Casorla, 1981. Volgens Casorla kan de procureur general bij het Cour de cassation deze
rol op zich nemen.
Commission Justice penale et droits de l'homme, 1991, pp. 126-136.
Over dit vermoeden, zie Commission de reflexion sur la Justice, 1997a, pp. 29-30. Het is
misschien beter om te spreken van 'verdenking', want het gaat om een redelijk
vermoeden van praktijken die de justitie zwaar in diskrediet brengen.
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een aantal voorbeelden op to sommen van zaken, waarbij het zonder meer
vast staat dat de justitie haar werk niet heeft kunnen doen ms.
De President de la Republique sprak eind 1996 zijn zorgen over de situatie
Hij stelde kart daarna de Commission de reflexion sur la Justice in, met
de opdracht de positie van het openbaar ministerie in de rechtshandhaving
grondig to onderzoeken.
De politiek-fmanciele schandalen zijn slechts te beschouwen als eon
indicator van het reeds bestaande spanningsveld rond de positie van het
openbaar ministerie in de rechtshandhaving 26°. Maar de invalshoek die de
Commission de reflexion sur la Justice koos bij het zoeken naar een nieuwe
positie voor het openbaar ministerie in de rechtshandhaving word natuurlijk
wel bepaald door de politiek-fmanciele schandalen.
De Commission de reflexion sur la Justice concentreerde haar aandacht op
het dubbelzinnige karalcter van het openbaar ministerie. De zorg om
duidelijkheid in de rol van het openbaar ministerie te scheppen, zou zich
volgens haar het malckelijlcste laten vertalen in het maken van eon principiele
keuze: het openbaar ministerie losmaken van de rechterlijke macht of de
ondergeschilcte positie ten opzichte van de minister van justitie afschaffen.
De eerste optie zou - zelfs met invoering van het legaliteitsprincipe 261 in
plaats van het opportuniteitsbeginsel - de ml van het openbaar ministerie in
de rechtshandhaving wezenlijk veranderen. Het zou niet meer to verdedigen
zijn, dat het openbaar ministerie onafhankelijk en onpartijdig beslist over de
toepassing van dwangmiddelen. Volgens de Franse grondwet waarborgt de
magistratuur de persoonlijke vrijheid van de burgers: het zou in dit opzicht
een verkeerd signaal zijn, als het openbaar ministerie ophield deel uit to
malcen van de magistratuur.
De tweede optie zou het gevaar van 'corporatisme' brengen: het handelen
van het openbaar ministerie zou van buitenaf nauwelijlcs te beinvloeden of te
controleren
Eon zelfstandig openbaar ministerie zou de coordinatie van de opsporing en
vervolging naar zich toe trekken en in het verlengde hiervan eon eigen beleid
gaan formtderen. flit beleid zou door het afkappen van de banden met de
Zie Jean, 1999, p. 22.
Intervention televisee du President de la Republique, TF1, 12-12-1996. Integrate tekst in
Le Monde, 14-12-1996.
262 De diepere redenen liggen waarschijnlijk in de due ontwildcelingen. We moeten hierbij
denken aan het toenemen van de beleidsontwikkeling in het kader van de criminele
politiek, die vraagt mu een herdefinieren van de relatie tussen openbaar ministerie en de
minister van justitie.
261 Het legaliteitsprincipe verplicht het openbaar ministerie am elk strafbaar felt waarvan het
kennisneemt te vervolgen. Het principe geldt c.a. in Duitsland, maar vraagt in de praktijk
om allerlei uitzonderingen en ontsnappingsroutes, omdat het onmogelijk is cm elk
strafbaar felt te vervolgen of strafvorderlijk af te doen. VOOT invoering van het
legaliteitsprincipe pleit o.a. Benhamou, 1998, act. pp. 1-2.
262 Op dit punt zou ook weer de invoering van het legaliteitsprincipe overwogen kunnen
warden, maar dit verhoudt zich slecht tot de magistratelijke beoordelingsvriTheid.
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minister van justitie elke vorm van politieke legitimiteit ontberen, volgens de
Commissie263.
De Commissie sloot de beide radicale oplossingen uit en ging op zoek naar
andere mogelijkheden om duidelijkheid te brengen in de positie van het
openbaar ministerie.
De dubbelrol van het openbaar ministerie bleef in stand.
Net als de Commissie Delmas-Marty voor haar, richtte de Commission de
reflexion sur la Justice zich op de co6rdinatie van de opsporing en vervolging
in concrete zaken. Op dit punt moest de positie van het openbaar ministerie
volgens de commissie vooral versterkt worden.
De commissie wilde daarom de mogelijkheden voor de officier van justitie
om de politie te sturen versterken 2". Belangrijkste punt van de aanbevelingen
van de commissie werd echter het opheffen van de mogelijkheid voor de
minister van justitie om aanwijzingen 265 te geven in concrete
opsporingsonderzoeken en strafzaken 2".
De Commissie wilde helemaal af van het beginsel van aanwijzingen in
concrete zaken267. Met de mogelijkheid van beleidsontwildceling en het geven
van algemene aanwijzingen ter coordinatie van de opsporing en vervolging,
had de minister van justitie volgens de commissie voldoende middelen om
zijn verantwoordelijkheid voor de strafrechtspleging tot uitdrulcking te
brengen.
Hier zou eventueel een eigen vervolgingsrecht (droit d'action propre) van de
minister aan toe kunnen worden gevoegd. De minister zou daarmee zelf tot
vervolging over kunnen gaan, in het geval het openbaar ministerie een zaak
seponeert268 en hij de politieke verantwoordelijkheid voor deze beslissing niet
wil dragen269 .

Zie Lemesle en Pansier, 1998, pp. 34-35 en 117-119. Vgl. Pradel en Laborde, 1997,
chron. p. 142.
264 Waarover meer hierna.
263 Art. 36 CPP. De huidige redactie van de wet biedt de Franse minister van justitie nog
expliciet de mogelijkheid om een aanwijzing te geven in een concrete zaak, mits hij dit
geschreven doet en de aanwijzing in het dossier wordt gevoegd.
266 In de literatuur wordt verschil gemaakt tussen deze twee momenten waarop de minister
aanwijzingen geeft. Sommige auteurs verzetten zich tegen aanwijzingen die de opsporing
en vervolging kunnen beinvloeden, maar kunnen zich vinden in de mogelijkheid voor de
minister om een aanwijzing te geven voor het requisitoir. Zie Lemesle en Pansier, 1998,
pp. 37-38.
267 De meeste hoofdofficieren van justitie in Franlcrijk zijn niet bang van concrete
aanwijzingen, waarbij aan deze voorwaarden wordt voldaan.
268 Het is heel belangrijk dat het openbaar ministerie te kennen heeft gegeven niet te zullen
vervolgen, anders zou de minister de mogelijIcheid krijgen via substitutie het openbaar
ministerie uit te schakelen.
268 Commission de reflexion sur la Justice, 1997a, p. 45. Hoewel deze oplossing ons uitermate
vreemd voorkomt, hebben Franse juristen er minder moeite mee. Dit komt misschien
door de mogelijkheid van de action civile,waarmee het in zekere zin vergeleken kan
worden. Maynier en Casorla, 1993.
263
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De lijn waarlangs de minister van justitie invloed kan uitoefenen op de
opsporing en vervolging moest in de visie van de commissie gewoon intact
blliven. De instrumenten die de minister kan gebruilcen voor het geven van
algemene aanvvijzingen warden geaccentueerd m.
De procureurs-generaal behouden ten opzichte van de hoofdofficier van
justitie een aanwijzingsbevoegdheid in concrete zaken. Ze mogen echter geen
aanwijzingen geven om de vervolging te stoppen n .
De procureur-generaal en de hoofdofficier krijgen beide de opdracht am de
algemene aanwijzingen van de minister te doen uitvoeren en te vertalen in
beleid, prioriteitstelling en coordinate op decentraal niveau.
De lijn tussen de minister van justitie en de procurettrs-generaal moet oak
werken in tegenovergestelde richting. Voor het voorbereiden van nieuwe
wetgeving en voor beleidsontwildceling, blijft een goed overzicht van de
pralctijk nodig. Dit geldt zeker voor de algemene aanwijzingen die de minister
voor de coOrdinatie van de opsporing en vervolging kan geven. De
inlichtingenplicht wordt daarom aangescherpt m.
De inlichtingenplicht geldt expliciet oak de gebeurtenissen in concrete
zakenm: de minister van justitie is politiek verantwoordelijk voor de
strafrechtspleging en heeft daarom het recht am op de hoogte te zijn van het
verloop van een onderzoet Mleen op deze manier kan de minister op vragen
van het parlement antwoorden.
Over concrete zaken kan door het openbaar ministerie oak in de toekomst
met het ministerie van justitie overlegd warden.
In de praktijk gebeurt dit in Frankrijk regelmatig, omdat er binnen het
openbaar ministerie geen centrale coordinate van de opsporing en
vervolging is. Het ministerie geeft bijvoorbeeld allerlei vormen van juridischtechnisch adviesm, onder andere met betrekking tot het gebruik van
bijzondere opsporingsmethodenm.
De Commission de reflexion sur la Justice erkende dat dit frequente overleg
tussen de minister van justitie en het openbaar ministerie over concrete
zalcen, kan uitmonden in het geven van 'verkapte aanwlizingen .m: het is
denkbaar dat het ministerie van justitie op een dwingende toon advies geeft
en dat leden van het openbaar ministerie, door hun rechtspositionele
affiankelilicheid van de minister, geneigd zullen zijn am dit advies op te
volgen uit angst voor hun carriere.

" Over de verschillende soorten 'circulaires', zie hiema.
Zie oak art. 37 CPP-nieuw.
272 Commission de refle)don stir la Justice, I997a, pp. 40-41.
2 " Commission de reflexion stir la Justice, 1997a, p. 44.
274 Uitleg van wetsartilcelen, procedures ter ontneming van wederrechtelijk verkregen
voordeel, analyses van jurisprudentie over bijzondere opsporingsmethoden.
274 Waarover hiema meer.
276 Commission de reflexion stir la Justice, 1997a, pp. 28 en 48-49.
2
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De geinterviewde hoofdofficieren van justitie zijn niet zo bang voor verkapte
aanwijzingen. Buitengewoon interessant is, dat ze in dit opzicht het handhaven van de
bevoegdheid van de minister van justitie in concrete zaken aanwijzingen te geven, als
minder bedreigend ervaren dan de voorgestelde opheffing van deze bevoegdheid.
Volgens dezelfde hoofdofficieren valt misbruik van de aanwijzingsbevoegdheid door de
minister sneller op in een systeem waar aanwijzingen schriftelijk moeten worden
gegeven en in het dossier moeten worden gevoegd - de minister van justitie zal
immers niet willen dat er voeging in het dossier plaatsvindt, zodat de officier van
justitie hem kan betrappen op een fout dan in een situatie waar er alleen maar
schemergebieden bestaan. 2"

Om dit te voorkomen, moest volgens de Commissie aan de leden van het
openbaar ministerie een sterkere rechtspositionele onafhankelijIcheid
gegeven worden. Disciplinaire sancties zouden voortaan alleen nog met
goedkeuring van de Conseil superieur de la Magistrature kunnen worden
opgelegd.
De Conseil superieur de la Magistrature zou ook moeten beslissen over de
benoeming van alle leden van het openbaar ministerie.
Door het toenemen van zijn taken en bevoegdheden, zou de Conseil
superieur de la Magistrature wel van samenstelling moeten veranderen. Waar
nu nog de meerderheid van de leden wordt gevormd door magistraten, zou
dat in de nieuwe rol omgekeerd moeten zijn.
De huidige reorganisatie van het openbaar ministerie

De regering Jospin heeft de conclusies van de Commission de reflexion sur la
Justice bijna integraal overgenomen. Voor zover dit zonder wetswijzigingen
mogelijk is, heeft de regering de belangrijkste aanbevelingen ook meteen in
pralctijk gebracht.
Minister van Justitie Elisabeth Guigou heeft zich verplicht om geen
aanwijzingen meer te geven in concrete zaken 278. Vanaf het begin van haar
ambtsperiode, heeft de minister van justitie al hard gewerkt aan het opzetten
van een structuur en het ontwilckelen van instrumenten voor een criminele
politiek-nieuwe stij1279.
De reorganisatie van het openbaar ministerie wordt op het moment
uitgewerkt in de herziening van het strafprocesrecht, de Reforme de la
Justice. De reorganisatie bestaat uit drie wetsvoorstellen.
Het eerste is een voorstel tot wijziging van de grondwet, dat beoogt de taken,
bevoegdheden en samenstelling van de Conseil superieur de la Magistrature
te veranderen 280 .
Hierin worden ze bijgevallen door voormalig minister van justitie P. Mehaignerie die stelt,
dat een consequent gebruik van de huidige wet - gesclueven aanwijzingen gevoegd in het
dossier-, meer transparantie biedt.
278 Zie uitgebreid in interview met minister Guigou, Le Monde, 30-10-1997.
279 De afgelopen jaren zijn door de Direction des affaires criminelles et des graces tientallen
circulaires gemaakt. Stelselmatig worden ook rapportages aan de procureurs-generaal
gevraagd over de opsporing van bepaalde soorten crirninaliteit, om de ervaringen te
verwerken in nieuwe circulaires of eventueel wetgeving.
28° 'Projet de loi constitutionnelle relatif au Conseil superieur de la Magistrature'.
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Het tweede wetsvoorstel bepaalt de relatie tussen openbaar ministerie en de
minister van justitie 281 . Een voorstel van organieke wet past tenslotte de
rechtspositie van magistraten aan m.
De reacties op de voorgestelde reorganisatie
Van de kant van de magistratuur worth over het algemeen gematigd positief
gereageerd op de wetsvoorstellen. Er zijn echter twee belangrijke punten van
lcritiek.
Het eerste betreft het voorgestelde droit d'action propre van de minister van
justitie288 . Dit correctiemiddel is in de ogen van veel magistraten gewoon een
nieuwe en veel hevigere vorm van bemoeienis van de minister van justitie
met de opsporing en venrolging in een concrete zaak. De minister geeft wel
mooie voorbeelden waarin dit vervolgingsrecht wordt ingezet ter verdediging
van weduwen en wezen 2", maar het is tegenstrijdig met het uitgangspunt van
volstrekte onafhankelijicheid van het openbaar ministerie in concrete
zaken285.
Minister Guigou stuurde al vlug na het verschijnen van het wetsvoorstel een brief
gericht aan elle magistraten, waarin ze verzekerde alleen in uitzonderlijke gevallen,
zuiver ten dienste van het algemeen belang en in alle openheid, gebruik te zullen
maken van het vervolgingsrechties.

Bezwaren zijn er ook tegen het nieuwe systeem van criminele politiek en
coordinatie van de opsporing gebaseerd op algemene aanwijzingen. Het is
onduidelijk hoe dit systeem in de praktijk zal gaan functioneren. Wat gebeurt
er bijvoorbeeld indien een procureur-generaal of een hoofdofficier van
justitie zich niet houdt aan de algemene aanwijzingen van de minister van
justitie? Volgen er eventueel sancties? 287
In dit verband is de vraag welke rechtsgevolgen moeten worden toegedicht
aan de ministeriele circu1aires 288, die gebruikt worden om het beleid van de
minister over te brengen aan het openbaar ministerie.

'Projet de loi relatif a l'action publique en matiere penale (rapports Chancellerieparquet)'.
2112 ' Avant -projet de loi organique relatif au statut des magistrats'.
283 Art. 30-2 CPP-nieuw.
De minister van justitie gal als voorbeeld van situaties waarin het droit d'action propre
kan worden gebruikt, belangrijke dossiers die door de traagheid of een sepot van het
openbaar ministerie dreigen te verjaren of zaken waar op grond van het algemeen belang
vervolging op zijn plaats is (racisme, discriminatie).
zss Zie Conseil superieur de la Magistrature, 1998, pp. 48-49.
'8 Brief Minister Guigou aan de leden van de magistratuur, Parijs 28-04-1998.
287 De vrees bestaat bij het openbaar ministerie, dat de minister van justitie vaker dan op het
moment het geval is, een disciplinaire procedure zal aanspannen tegen een lid van het
openbaar ministerie bij de Conseil superieur de la Magistrature. Ook na reorgariisatie
blijft de minister deze mogehjkheid houden. De afgelopen jaren zijn er jaarlijks niet meer
dan acht procedures gevoerd, waarvan ongeveer de helft leden van het openbaar
ministerie betrof. Zie ook Conseil superieur de la Magistrature, 1998, pp. 38-39 en 74.
258 We laten hier de rechtskracht ten opzichte van burgers buiten beschouwing.
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Ministeriele circulaires worden in Frankrijk gebruikt om allerlei verschillende zaken te
regelen289. Bij ministeriele circulaire kan uitleg worden gegeven over nieuwe
wetsartikelen.
Ook worden circulaires in Frankrijk gebruikt om de criminele politiek en de prioriteiten
in opsporing en vervolging weer te geven. Er zijn bijvoorbeeld circulaires over de
aanpak van jeugdcriminaliteit en stedelijk geweld (requireerbeleid etc.).
Verder kunnen de circulaires richtlijnen bevatten voor de coordinatie van de opsporing
en vervolging van bepaalde delicten: een voorbeeld hiervan is de circulaire van 17 juni
1999 290 , die aanwijzingen geeft over het gebruik van ontnemingsprocedures en
uitgangspunten voor het onderzoek naar bepaalde drugsdelicten.
Met algemene aanwijzingen kan ook snel gereageerd worden op situaties, die een
eenduidige reactie van justitie vereisen in het hele land: hierbij kan bijvoorbeeld
gedacht worden aan gewelddadige acties van boeren tegen buitenlandse
vrachtwagenchauffeurs die agrarische producten naar Frankrijk brengen.

De regering heeft lange tijd gesproken over deze aanwijzingen als
'orientations de politique penale', maar accepteerde een amendement van de
Assemblee nationale waarin deze term werd vervangen door 'directives'
(richtli jnen), In de Senat liet minister Guigou er geen twijfel over dat het
beleid en de algemene aanwijzingen van de minister door de leden van het
openbaar ministerie moeten worden uitgevoerd. Het gebruik van het begrip
'richtlijn' dekt beter dit rechtens dwingende karakter. Als een hoofdofficier
van justitie tegen de algemene aanwijzingen van de minister handelt, zal
volgens de minister de hoofdofficier eerst tot orde worden geroepen door de
procureur-generaal; eventueel gevolgd door een concrete aanwijzing van de
procureur-generaa1291 . Voldoet de hoofdofficier ook hieraan niet, dan zal de
minister een disciplinaire procedure aan kunnen spannen. 292
Een andere vraag is hoe dwingend de inlichtingenplicht voor leden van het
openbaar ministerie is. Wat zal er gebeuren als de minister van justitie vindt
dat hij niet adequaat is ingelicht door een procureur-generaal (en indirect
door een hoofdofficier van justitie)? Ook in dit geval zou een disciplinaire
procedure kunnen volgen.
Het vervelende in dit verband is, dat niet precies duidelijk is welke informatie naar de
minister van justitie moet. Het gaat namelijk om informatie 'die ter kennis van de
minister van justitie schijnt te moeten worden gebracht' 293 . In de praktijk blijkt vooral
het moment waarop informatie naar de minister moet onzekerheid op te leveren.

De onzekerheid over eventuele disciplinaire sancties maakt dat bij het
openbaar ministerie zeer aandachtig wordt gelet op de nieuwe taken,
bevoegdheden en samenstelling van de Conseil superieur de la Magistrature.

289
290
291

292
293

Zie bijvoorbeeld Commission de reflexion sur la Justice, 1997a, pp. 37-38.
Circulaire Ministere de la Justice, 1999b.
Het is buitengewoon interessant om te zien dat het geven van aanwijzingen in concrete
zaken op indirecte wijze nog steeds mogelijk is.
Senat, 1999a, nr. 10, onder 21-22.
Zie am. 37-2, 39-4 CPP-nieuw.
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De meeste magistraten zouden het een slechte zaak vinden, als het nieuwe
systeem aanzienlijk meer disciplinaire procedures op zou gaan leveren tegen
leden van het openbaar ministerie. Aan de andere kant wordt door Franse
magistraten vaak gezegd dat actiever gebruik van disciplinaire procedures, de
kwaliteit en de legitimiteit van de strafrechtspleging zou verbeteren 294.
Dit laatste is koren op de molen van de politiek, die hoopt dat de Conseil
superieur de la Magistrature zich in de toekomst vaker uit zal spreken over
fouten van leden van het openbaar ministerie en rechters, om 'meet
verantwoordelijIcheid . te brengen in de strafrechtspleging 295.
De nieuwe rot van de Conseil superieur de la Magistrature staat dus in het
middelpunt van de belangstelling.
Het parlementaire debat

Een deel van de discussie in het parlement over aspecten van de
reorganisatie is al aan de orde gekomen. In de beide kamers van het Franse
parlement is er ook meer fundamentele kritiek geuit op het nieuwe model
voor de relatie minister van justitie- openbaar ministerie. Daarbij zijn
altematieve plannen voor een reorganisatie naar voren gekomen. Zo heeft de
Franse senaat via amendementen de coordinate van de opsporing en
vervolging toebedeeld aan een super procureur-generaal (procureur general
de la Repub1ique296). De beleidsontwildceling voor de opsporing zou wel hi) de
minister van justitie moeten blijven.
De regering heeft te kennen gegeven, dat ze deze amendementen niet
ovemeemt in de tweede ronde van de parlementaire besprelcing van het
wetsvoorstel297.
Inwerkingtreding nieuwe wetgeving
De wetsvoorstellen worden zoals het er nu - eind 1999 - naar uitziet, aan het begin
van het jaar 2000 definitief aangenomen. Een belangrijk punt is nog de stemming over
de grondwetsherziening in verband met de wijziging in de taken, bevoegdheden en
samenstelling van de Conseil supOrieur de la Magistrature, die in de eerste helft van
2000 plaatsvindt.
Voor de wijze waarop de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit is
geregeld in Frankrijk, hoeven we niet te wachten op de inwerkingtreding van de
nieuwe wetgeving. Deze a namehjk weinig veranderen in vergehjking tot de huidige
praktijk, waarin zoals we gezien hebben een groot deel van de aanbevelingen van de
Commission de reflexion stir la Justice is overgenomen.

Aangehaald worden voorbeelden van magistraten die dossiers laten veriaren, hun
beslissingen of uitspraken onvoldoende motiveyen waardoor zaken stuldopen in cassatie
etc.
295 Zie Frison-Roche, 1999.1.174.
Zie Senat, 1999b. Flier komt het idee van Francis Casorla terug. De Commission de
relezion stir la Justice (1997a, p. 431 heeft deze mogellikheid ook onderzocht, maar zag er
niets in.
Zie uitgebreid over de wetgevingsprocedure Prakke en Kortmann, 1993, pp. 209-215.
294
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Figuur 1

De relatie tussen minister van justitie en openbaar ministerie in
Frankrijk

Procureurs-generaal

Hoofdofficieren van justitie
Arirondisse-.,.‘
mentsparket'

Met de stippellijn wordt geduid op de algemene aanwijzingsbevoegdheid van de minister van justitie.
Doorgetrokken lijnen geven de gezagsverhouding tussen de procureurs-generaal en de hoofdofficieren van justitie
aan, inclusief aanwijzingsbevoegdheid in individuele zaken.

4.2.2 Gezag over de politie op regeringsniveau

Zoals we in hoofdstuk twee hebben gezien bestaat de Franse politie uit twee
landelijke korpsen. Het beheer van de Police nationale ligt bij de minister van
Binnenlandse zaken; het beheer van de Gendarmerie nationale bij de
minister van Defensie.
Lange tijd heeft de Franse minister van justitie weinig of geen directe
zeggenschap gehad over de politie. Het gezagsdualisme, dat ook in Franlcrijk
bestaat298, werd restrictief uitgelegd: de verschillende soorten gezag werden
gescheiden van elkaar uitgeoefend. Het dualisme leidde in Franlcrijk op
regeringsniveau tot polarisatie in plaats van gezamenlijk beleid. De minister
van justitie heeft bijvoorbeeld geen directe inspraak bij de vaststelling van de
begroting voor de Police nationale en de Gendarmerie nationale. Toch
ontstaat er meer zeggenschap van de minister van justitie.
Twee voorzichtige voorbeelden zijn:
— inspraalc bij de oprichting van nieuwe gespecialiseerde politiediensten 299;
— consultatie bij benoeming van de belangrijlcste politie-ambtenaren m.

2911

In tegenstelling tot wat vaak in Nederland wordt gedacht: zie Elzinga e.a., 1995, P. 5 en in
zekere zin ook Bleeker, 1998, p. 1193.
Op grond van art. 15-1 CPP.
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Beheer door de minister van justitie van politiediensten
Marcel Lemonde stelde in zijn dissertatie voor cm de police judiciaire — alle
politiediensten die zich met opsporing bezighouden- 30' onder het beheer van
het ministerie van justitie te brengen'. De Commissie Delmas-Marty
verwierp deze mogelijkheid. In plaats daarvan stelde de commissie voor om
een Inspection generale de la police judiciaire bij het Ministere de la Justice
op te richten, belast met een continue kwaliteitsbewalcing en controle van de
recherche 303 . Het plan van de Commissie haalde het niet. Wel onstonden er
in 1993 serieuze plannen op het Ministere de la Justice cm toch een deel van
de gespecialiseerde politiediensten beheersmatig bij he ministerie onder te
brengen. Het ministerie wilde cm te beginnen alvast bij de Direction des
affaires criminelles et des graces een aparte 'sous-direction de la police
judiciaire' (Directie politie) oprichtee 4. Uiteindelijk lcwam er slechts een
Bureau de la police judiciaire, met een bescheiden omvang 305 .
Het Bureau de la police judiciaire heeft de volgende taken 308 :
beleidsontwikkeling inzake sturing en controle van de politie; hieronder valt
bijvoorbeeld de ontwikkeling van de traitement en temps reel;
inspraak uitoefenen bij het creeren van nieuwe gespecialiseerde politiediensten
(bij DCPJ);
het volgen van de sturing en controle in algemene zin (taken procureur general
en procureur de la Republique); deelname aan examen-en
benoemingscommissies voor politie-officierenw.

Volgens de Commission de reflecion stir la Justice zou het in praktijk
onmogelijk zijn om het beheer van de police judiciaire bij het ministerie van
justitie te leggen: immers, niet alleen gespecialiseerde politiediensten houden
zich bezig met opsporing, maar ook iedere surveillerende agent op straat. Ms
je alleen gespecialiseerde diensten (de DCPJ) onder beheer van de minister
van justitie zou brengen, creeer je een scheiding tussen deze diensten en de
'basispolitie'; dat vond de Commissie ook geen goed idee, want de
gespecialiseerde politiediensten zijn voor hun informatievoorziening voor een
belangrijk deel aangewezen op de basispolitie" °.

" De benoeming geschiedt echter nog steeds door de minister van Binnenlandse zaken of
Defensie, of door de regering in haar geheel. lie bijvoorbeeld benoeming M. Riou tot
directeur van de DCPJ, decreet van 27-09-1999, 10 1999, p. 14416.
3° ' Zie hierboven.
lie Lemonde, 1975, pp. 149-211.
303
Commission justice penale et droits de l'homme, 1991, pp. 165-166.
304 De voomaamste reden voor het mislulcken van het creeren van een aparte directie politie
bij het ministerie van justitie was het verzet van politievalcbonden en de minister van
binnenlandse zaken tegen de oprichting.
3°5 Dit Bureau telt slechts enkele medewerkers: drie magistraten van het ministerie, een
commissaris van de Police nationale, een kolonel van de Gendarmerie nationale en
inmiddels ook een Wilder van de douanerecherche.
34' Zie Ministere de la Justice, 1995.
3°7 Ant. 16 tot en met 16-3 CPP, tie hiema.
"I' Commission de reflexion sur la Justice, 1997a, p. 53.
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De Commission de reflexion sur la Justice haalde wel het idee van de commissie
Delmas-Marty om een Inspection generale de police judiciaire op te richten naar
boven. De bestaande situatie waarin de politiekorpsen eigen inspecties hebben 309 , kon
volgens de commissie de schijn van partijdigheid wekken wanneer deze inspecties in
opdracht van justitie onderzoek doen naar eventuele misstanden binnen hun eigen
korps. De oprichting van deze Inspection generale de police judicia ire komen we niet
tegen in de Reforme de la Justice: het is een van de weinige punten, waarop de
Franse regering afwijkt van de aanbevelingen van de Commission de reflexion sur la
Justice°.

4.2.3 Beleidsontwikkeling, coOrdinatie van de opsporing, toetsing ingrijpende
opsporingsmethoden bzj de bestrzjding van zware en georganiseerde
criminaliteit
Beleidsontwikkeling inzake bestrzjding van zware en georganiseerde
criminaliteit

De reorganisatie van het Frame openbaar ministerie bevestigt het beginsel,
dat alle beleidsontwildceling op het gebied van de opsporing en vervolging
geschiedt door de minister van justitie". Richtlijnen met betreldcing tot het
gebruilc van bijzondere opsporingsmethoden worden voorbereid en
uitgevaardigd door het Ministere de la Justice'.
De beleidsontwildceling voor de opsporing gebeurt door de Franse equivalent
van het Nederlandse Directoraat-generaal Rechtshandhaving, de Direction
des affaires criminelles et des graces (DACG). In de DACG is ook de sectie
strafwetgeving (Bureau de la Legislation penal& opgenomen.
Het uitgangspunt bij beleidsontwilckeling ter bestrijding van verschillende
vormen van criminaliteit, is overleg op regeringsniveau. Sinds twee jaar is dit
overleg geinstitutionaliseerd met de oprichting van de Conseil de securite
interieure (CSI) 313, waarin onder leiding van de Franse premier, de minister
van justitie en de ministers van Binnenlandse zaken, Defensie, en Financien
werken aan een geintegreerd veiligheidsbeleid 314. De CSI bepaalt ook de

"9 De Police nationale heeft de IGPN (Inspection generale de la Police nationale). De
Prefecture de Police de Paris heeft een eigen inspectie, de IGS (Inspection generale des
services). De Gendarmerie nationale heeft een 'Inspection technique'.
31 ° Een aantal politici, onder wie de invloedrijke senator Hubert Haenel, blijft pleiten voor de
oprichting van een Inspection generale de police judiciaire Kamervraag aan de minister
van justitie, nr. 15671, 10 Senat, 1999, p. 1236. De minister van justitie heeft deze vraag
nog niet beantwoord. De Franse senaat heeft in een wetsvoorstel van de Reforme de la
Justice ook een amendement met deze streldcing op laten nemen.
311 Dit zou af te leiden zijn uit art. 20 Const., zie mondelinge toelichting minister Guigou in
Assemblee nationale, 22-06-1999, stuk Ministere de la Justice.
312
Als voorbeeld zijn aan te halen de circulaires inzake het gebruik van pseudokoop of
infiltratie, zie hierboven.
313 Zie 'Releve de decisions du Conseil de la securite interieure', 27-01-1999 en 'Intervention
du Premier ministre a l'issue du Conseil de la securite interieure', 06-12-1999 (stukken
Premier ministre).
314
Aangevuld met andere ministers, naar gelang de onderwerpen die besproken worden hier
aanleiding toe geven.
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aandachtsgebieden voor de opsporing en vervolging. De minister van justitie
werkt deze prioriteiten verder uit.
Binnen het kader van het regeringsbeleid en de landelijke prioriteiten, kan in
beperkte mate accentuering plaatsvinden op regionaal en lokaal niveau.
Op regionaal en lokaal niveau wordt de criminele politiek van de regering
uitgewerkt in twee vormen van driehoeksoverleg. In een departement, het
decentrale bestuursniveau in Frankrijk, leidt dit tot het opstellen van een
plan departementat de securite (PDS) ns .
Op lokaal, gemeentelijk niveau warden beleid en prioriteitstelling sinds kort
vastgelegd in de eerder ter sprake gekomen contrats locaux de securite.
Het driehoeksoverleg is niet het kader waarin de bestrijding van
georganiseerde criminaliteit vorm lcrijgt.
Met betrelcking tot de beleidsontwikkeling inzake de bestrijding van zware en
georganiseerde criminaliteit, heeft de DACG contact met de ministeries van
Binnenlandse zaken en Defensie en met de Direction centrale de la police
judiciaire (DCPJ) 316. De belangrijkste informatie moot echter komen van het
openbaar ministerie.
Net Ministere de la Justice moet ten behoeve van beleidsvormirtg kunnen
beschildcen over een criminaliteitsbeeld en relevante ervaringen uit de
opsporingspraktijk. Op grond van de inlichtingenplicht moeten de
procureurs-generaal jaarlijks rapporteren over de opsporing en vervolging in
hun ressore n. Op vraag van het Ministere de la Justice moeten de
procureurs-generaal bovendien rapporten maken over de opsporing en
vervolging van een bepaalde soon criminaliteit in hun ressort.
Voor het opstellen van deze rapporten zouden de parketten-generaal over
een goede informatiehuishouding moeten kunnen beschikken en specifieke
expertise moeten bezitten om hun gegevens te analyseren. Op het moment is
dit nog niet het geval.

Coerdinatie van de opsporing
De Franse procureurs-generaal komen enige malen per jaar bij elkaar in de
Conference des procureurs generaux. Dit samenzijn levert weinig tastbare
besluitvorming op, omdat het elke formele status ontbeert. Ditzelfde geldt in
beginsel ook voor de regionale clusters, waarin meerdere procureurs-generaal
met elkaar overleggen.
Net ontbreken van centrale organen binnen het openbaar ministerie, zorgt
ervoor dat het ministerie van justitie de landelllke coUrdinatie van de
opsporing op zich neemt.
Voor ondersteuning zijn leden van het openbaar ministerie soms afhankelijk
van de juridische hulp van het ministerie van justitie. De Direction des '
affaires criminelles et des graces kan oak als enige instantie op justitiegebied
Zie hierover Lemesle en Pansier, 1998, pp. 58-60.
Deze partijen nemen deel aan werkgroepen met een bepaald beleidsthema.
317 Zie art. 37-2 lid 2 CPP-nieuw.
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een verband leggen tussen lopende onderzoeken: klassieke voorbeelden zijn
onderzoek naar valsmunterij, drugshandel en rondreizende bendes
kunstdieven en overvallers 318.
Binnen de Direction des affaires criminelles et des graces is overigens geen grote
structuur verbonden aan de ultoefening van deze taken. Slechts enkele magistraten
houden er zich in praktijk bezig met de bestrijding van zware en georganiseerde
criminaliteit.

Het ontbreken van een centraal orgaan binnen het openbaar ministerie om
de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit te coordineren,
staat in schril contrast met de organisatie van de politie op dit gebied. De
DCPJ is speciaal in het leven geroepen voor een landelijke coordinatie van de
opsporing van zware en georganiseerde criminaliteit.
De verschillende offices centraux en divisions van de DCPJ hebben een goed beeld
van de opsporing van georganiseerde criminaliteit 319 . Naast het verzamelen van
informatie, doen de offices centraux en divisions ook zelf onderzoek. Het model dat
daarbij wordt nagestreefd, is samenwerking met de gespecialiseerde politiedienst in
wiens gebied de meeste opsporingshandelingen zullen moeten plaatsvinden: vaak zal
het gaan om een SRPJ.
Bij de offices en divisions wordt capaciteit gereserveerd voor eigen onderzoek 320 , de
eerdergenoemde 'enquetes d'initiative'. De aandachtsgebieden voor dit onderzoek
komen tot stand op basis van eigen analyses. Bij de selectie van concrete
onderzoeken op deze aandachtsgebieden is het openbaar ministerie niet betrokken.

Er gaan in Franlcrijk wel stemmen op om per ressort de aanpak van
georganiseerde criminaliteit neer te leggen bij de procureur general: deze zou
de betroldcen politiediensten en de Zwacri-officieren van de
arrondissementsparketten om zich heen kunnen verzamelen 321 .
Dit lijkt een noodzakelijke eerste stap voor het openbaar ministerie, als het
zelf een grotere rol wil gaan spelen bij de coordinatie van de bestrijding van
georganiseerde criminaliteit.
Voor de Franse senaat was de centrale rol van het openbaar ministerie in de
bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit de belangrijkste reden
om in het kader van de reorganisatie van het openbaar ministerie te pleiten
voor de aanstelling van een procureur general de la Republique en een
landelijk parket-generaa1 322 .

318

Hiervoor is recent speciaal een interministrieel orgaan opgericht, 'Cildi', waarin
Gendarmerie nationale, Police nationale en justitie samenkomen: zie Morel, 1999, nr. 1-2.
319 Er zou een maximale afwijking van 5 procent bestaan in de gegevens.
329 Deze vrije ruimte, 'capaciteit voor eigen onderzoek', beslaat ongeveer de helft van de
opsporingscapaciteit.
321 In deze zin interventies van J-P. Dintilhac en F. Falletti tijdens een congres over de
Gendarmerie nationale, 12-10-1998 te Parijs, in: La Gendarmerie nationale, 2000,
pp. 102-103.
Zie interventie senator Fauchon in: Senat, 1999a, nr. 9, onder 21-23.

Er is een uitzondering op het geschetste model: het openbaar ministerie in
Parijs heeft een landelijke competentie voor de opsporing en vervolging van
terrorisme 323 .
Het is mogelijk, dat de toenemende specialisering in de opsporing en
vervolging in de nabije toekomst een zekere centralisering in de cobrdinatie
gaan brengen.
De poles financiers et economiques zijn hier een voorbeeld van. Op het
moment hebben ze formeel nog geen exclusieve competentie in de
opsporing, maar feitelijk hebben de hierin werlczame officieren van justitie al
een coordinerende functie.
De positie van de rechter-commissaris in de coardinatie van de opsporing is
zeer speciaal.
Terwill hij soms in het kader van een gerechtelijk vooronderzoek een
onderzoek leidt met landelijke vertalddngen, beschikt de rechter-commissaris
zelf niet over een overzicht van de criminaliteitsbestrijding. In de praktijk lost
de rechter-commissaris dit op, door voor het betreffende onderzoek een
politiedienst te lciezen die wel een goed overzicht heeft, zoals de offices
centraux van de DCPJ of een section de recherches van de Gendarmerie
nationale.
In de praktijk zijn de problemen in de coordinatie van dit soort onderzoeken legio. Bij
gebrek aan een vaste structuur, moet voor elk onderzoek ad hoc een organisatievorm
bedacht worden.
Indien in de loop van het onderzoek blijkt dat een rechter-commissaris in een betere
positie verkeert om het onderzoek te doer', kan een andere rechter-commissaris na
advies van de officier van justitie het onderzoek overdragen. Dit kan eventueel ook
gebeuren op suggestie van het openbaar ministerie.

Internationale rechtshulp in strafzalcen hoeft sinds een recente aanpassing
van de Code de procedure penale niet meer via het ministerie van justitie te
lopen324. De procureurs-generaal dragen bij justitiele samenwerking met
Schengenlanden zorg voor het doen uitgaan en ontvangen van
rechtshu1pverzoeken 35. Bij verzoeken van andere landen, !can de procureur
general in geval van spoed eveneens direct in contact treden met de
buitenlandse autoriteiten.
Toch zal het Ministere de la Justice waarschlinlijk ook onder de nieuwe
regeling een belangrijke rol blijven spelen in de rechtshulp in strafzaken,
omdat er binnen het openbaar ministerie geen centraal punt is dat kan
zorgen voor kennisoverdracht van buitenlandse rechtsstelsels en operationele
ondersteuninr.
' Het openbaar ministerie in Parijs heeft een 'concurrerende bevoegdheid' inzake
terrorisme, zie art. 706-17 jo 706-18 CPP.
324 Wet van 23-06-1999, artt 694 tot en met 696-2 CPP.
325 De wet verplicht de procureurs-generaal in geval van staatsbelang 'bevoegde autoriteiten'
te waarschuwen.
326 Wellicht kan het Europees Justitieel Netwerk dat ook in Frankrijk in oprichting is, zorgen
voor ondersteuning.
3
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De minister van justitie zal echter nooit in het kader van rechtshulp
dwingende aanwijzingen kunnen geven, als gevolg van de opheffmg van de
aanwijzingsbevoegdheid in concrete zaken.
Rechters-commissaris klagen in Frankrijk zonder uitzondering over de regeling van de
rechtshulp in strafzaken. Zij kunnen alleen verzoeken om rechtshulp doen uitgaan via
het openbaar ministerie, op een moment dat ze - in het gerechtelijk vooronderzoek de leiding over de opsporing hebben. De verplichte passage van de
rechtshulpverzoeken via het openbaar ministerie dat een ondergeschikte positie heeft
ten opzichte van de minister van justitie en eventueel hulp nodig heeft van het
ministerie of op grond van de inlichtingenplicht de minister op de hobgte zal brengen
van de inhoud van het verzoek, vinden ze een aantasting van hun onafhankelijkheid 327.

De toetsing van het gebruik van ingrijpende opsporingsmethoden

De toetsing van ingrijpende opsporingsmethoden door de top van het
openbaar ministerie of de minister van justitie is in Frankrijk niet expliciet
geregeld. Er bestaan ook geen aparte organen die zich met deze toetsing
bezighouden.
We hebben hierboven gezien dat er in het kader van de coordinatie van de
opsporing overleg plaatsvindt tussen het ministerie van justitie en het
openbaar ministerie. Ook hebben we gesteld dat er door het ministerie van
justitie juridisch-technisch advies gegeven wordt en analyses van
jurisprudentie met betrekking tot het gebruik van opsporingsmethoden
worden gemaakt. Via deze wegen kan het ministerie worden betroldcen bij
toetsing van ingrijpende opsporingsmethoden. Dit kan uiteraard ook
gebeuren op grond van de inlichtingenplicht.
Hoewel nergens expliciet overleg of toetsing is voorgeschreven, zal het
ministerie van justitie dus toch in een aan.tal gevallen de mogelijIcheid
hebben om een oordeel te geven over het gebruik van ingrijpende
opsporingsmethoden.
Deze toetsing kent echter een belangrijke restrictie. Het ministerie zal wel
een advies kunnen geven, maar een dwingend oordeel lijkt onmogelijk,
omdat dit in strijd zou zijn met het beginsel dat er geen aanwijzingen meer
worden gegeven in concrete zaken.
De procureurs-generaal zullen, zeker in de gevallen waarin de minister op de
hoogte is, kennis dragen van het gebruik van ingrijpende
opsporingsmethoden: de communicatie tussen de (hoofd)officier van justitie
en het ministerie van justitie verloopt immers via hen.
De vraag is of ze ook een zelfstandige positie innemen met betreldcing tot de
toetsing van ingrijpende opsporingsmethoden.
Mede op grond van wat we hebben opgemerkt over de coOrdinatie van
opsporing van zware en georganiseerde criminaliteit (gebrekkige analyse327

Zie over een zaalc waarin het Ministere de la Justice op een kwalijke wijze gebruik maakte
van zijn positie in de intemationale rechtshulp, Bouloc in noot onder CRIM. 29-10-1996,
D. 1997, jur. p. 183.
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capaciteit, geen aparte organisatie), bestaat de indruk dat dit op het moment
niet zo is.
De bemoeienis van het ministerie van justitie en de top van het openbaar ministerie
met opsporingsmethoden kent in Frankrijk tenminste eon belangrijke relativering:
tijdens het gerechtelijk vooronderzoek beslist niet de officier van justitie, maar de
rechter-commissaris over de toepassing van ingrijpende opsporingsmethoden. De
toetsing van het openbaar ministerie en het eventuele advies van het ministerie van
justitie, gelden dus slechts voor een deel van het vooronderzoek.

De centralisering bij de beshijding van zware en georganiseerde
criminaliteit in Frankrijk

Figuur 2
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Met stippellijnen wordt de -facultatieve - procedure van toetsing van het gebruik van ingrijpende
opsporingsmethoden aangegeven. Met doorgetrokken Nnen wordt de selectie van onderzoeken aangegeven.
Dikke lijnen geven het proces van beleidsontwikkehng aan. De met een sterretje aangegeven politiediensten
houden zich niet exclusief bet met de bestrijOng van mare en georganiseerde criminahteit

4.3

Nederland

4.3.1 De reorganisatie van het openbaar ministerie

Aan de basis van de reorganisatie van het Nederiandse openbaar ministerie,
staat het werk van de Commissie openbaar ministerie (Commissie Donner).
De Commissie Dormer onderzocht de rol van het openbaar ministerie in de
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rechtshandhaving. Net als de Commission de reflexion sur la Justice 328,
richtte de commissie zich daarbij op de positie die het OM inneemt ten
opzichte van andere organen in de strafrechtsketen. De Commissie Donner
wilde deze positie van het openbaar ministerie versterken: de (landelijke)
coordinatie van de opsporing en vervolging, het deelnemen aan
beleidsontwildceling en het gezag over de politie.
Het beeld dat de Commissie Donner schetst van het functioneren van het
openbaar ministerie, laat zien dat het Nederlandse openbaar ministerie zich
in een andere situatie beyond voor de reorganisatie, dan het Franse openbaar
ministerie. Het Nederlandse openbaar ministerie had ruimte gelcregen om
een eigen beleid te voeren; onder andere door middel van het maken van
richtlijnen, die de basis vormde voor een landelijke coordinatie van de
opsporing en vervolging328. De Vergadering van procureurs-generaal was
langzaam een zelfstandig orgaan geworden, met eigen taken, bevoegdheden
en zelfs een stafbureau330 .
De Commissie Donner wilde verder bouwen op de bestaande situatie. Het
model dat is gekozen voor de reorganisatie van het openbaar ministerie in
Frankrijk was daarom een gepasseerd station 331 .
Een van de problemen die de Commissie signaleerde, was dat het openbaar
ministerie te malcen heeft met een opsporings- en vervolgingsbeleid, dat op
verschillende niveaus tot stand komt. Er is sprake van landelijke prioriteiten,
aangegeven door de minister van Justitie en van lokale prioriteiten die naar
voren komen in de driehoek.
Het openbaar ministerie moest de mogelijkheid lcrijgen om binnen de
grenzen van de ministeriele verantwoordelijkheid, de verschillende
prioriteiten te vervatten in een eigen landelijk beleid. Dit vergde een
structuur met een centrale leiding, die ontstond door omvorming van de
Vergadering van procureurs-generaal tot het College van procureursgeneraa1332.
Zonder dit met zoveel woorden te zeggen, zette de Commissie Donner op
deze manier in op een grotere mate van onafhanIcelijkheid van het openbaar
ministerie ten opzichte van de minister van Justitie: de taken van het
openbaar ministerie worden narnelijk geaccentueerd en er ontstaat een
landelijke organisatie.
De onafhankelijkheid wordt echter gerelativeerd door het feit dat het
openbaar ministerie ondergeschikt blijft aan de minister van Justitie. De
Commissie Donner liet de `dubbelror van het openbaar ministerie dus
gewoon in stand.
De Commission de reflexion sur la Justice werd natuurlijk pas enkele jaren na de
Commissie Donner ingesteld.
329 Zie hierover uitgebreid 't Hart, 1994, pp. 87-163.
338 Commissie openbaar ministerie, 1994, pp. 51-53.
331 Commissie openbaar ministerie, 1994, p. 59.
332 Commissie openbaar ministerie, 1994, pp. 51-52.
328

84

Interessant is het om te constateren, dat de Commissie niet lijkt uit te gaan
van de aanwijzingsbevoegdheid van de minister van Justine in concrete
zalcen als noodzakelijk instrument om de ondergeschiktheid van het
openbaar ministerie aan de minister uit te drulckerr. In deze zin komen de
denkbeelden van de commissie overeen met de opvattingen van de Franse
Commission de reflexion sur la Justice.
De aanbevelingen van de commissie voor de organisatie van het openbaar ministene
zijn onder andere:
de instelhng van landelhke leiding van het openbaar ministerie, in de vorm van
een College van procureurs-generaal;
het opheffen van de taken van de tweede lijnsparketten bij de
beleidsontwikkeling en co6rdinatie van de opsporing;
de oprichting van een Landelijk parket, voor de uitoefening van gezag over een
op te richten Landelijk rechercheteam.
Het verloop van de reorganisatie

De noodzaak van de reorganisatie van het openbaar ministerie werd
aangetoond door de Enquetecommissie opsporingsmethoden, die in haar
onderzoek tot de conclusie Icwam dat
het openbaar ministerie bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit
geen eenvormig beleid voerde. Hoewel het openbaar ministerie duidelijk
verantwoordelijk is voor de opsporing, schoot de sturing en controle van de
politie op alle punten tekort.
De conclusies van de Enquetecornmissie opsporingsmethoden zijn een
belangrijke katalysator voor de reorganisatie van het openbaar ministerie
geweest335. De nieuwe structuur moest het OM aarunoedigen zijn taken en
bevoegdheden bij de opsporing van georganiseerde criminaliteit maximaal
uit te voeren. Het werk van de Enquetecommissie opsporingsmethoden heeft
this de reorganisatie een bepaalde richting gegeven.
Voor de reorganisatie was de relatie tussen de minister van Justitie en het OM
in dit opzicht minder van belang. Desondanks ontstond er in de wetenschap
en in het parlement uiteindelijk wel een debat, waarin de centrale vraag was
hoe de aanwijzingsbevoegdheid van de minister van Justitie in concrete
zaken zich verhield tot de voorgestelde veranderingen.
De minister reageerde hierop met een 'Brief over de ministeriele
verantwoordelijkheid voor het OM'. In deze Brief gal minister van Justitie
Sorgdrager aan, waar volgens haar de grenzen van de taken en bevoegdheden
van het openbaar ministerie lagen. Volgens minister Sorgdrager bepaalt de
minister van Justitie de algemene beleidslcaders in de rechtshandhaving,
eventueel op voorstel van het College. Het College kan zelf richtlijnen
333

Commissie openbaar ministerie, 1994, pp. 86-87.
Commissie openbaar ministerie, 1994, pp. 93-95.
335 Enquetecommissie opsporingsmethoden, 1996a, pp. 277-279.
Kamerstukken II, 1995-1996, 24 034, nr. 13.
334

85

opstellen met betrelddng tot de door het openbaar ministerie uit te oefenen
taken en bevoegdheden, maar pleegt hierover vooraf overleg met de minister
van Justitie.
De relatie tussen minister van Justitie en openbaar ministerie kenmerkt zich
door ondergeschiktheid van het openbaar ministerie. Met een beroep op het
beginsel `geen verantwoordelijkheid zonder bevoegdheid', stelde minister
Sorgdrager dat de `ministeriele bevoegdheid jegens het OM (...) in beginsel
onbeperkt is'. De minister van Justitie kan daarom aanwijzingen geven in
concrete zaken: dit kan hij doen op elk moment in het strafproces 337, met
betrekking tot alle taken van het openbaar ministerie. Zelfs een negatieve
aanwijzing is mogelijk: de minister van Justitie kan de opdracht geven aan
het openbaar ministerie om de opsporing of vervolging in een concrete zaak
te stoppen338.
De NVvR was het niet met de opvattingen van de minister eens. Zij zag als oplossing
voor het spanningsveld waarin het openbaar ministerie verkeert, een meer autonome
positie van het openbaar ministerie ten opzichte van de minister van Justitie: de
minister zou zich moeten beperken tot het geven van algemene aanwijzingen.
Volgens de NVvR zou de minister eventueel een recht moeten krijgen om zelf een
oordeel te vragen van de rechter, waar hij het niet eens is met de
vervolgingsbeslissing van het openbaar ministerie in een zaak 339. Deze figuur doet het
door de NVvR voorgestelde model veel lijken op de in Frankrijk gekozen oplossing 340.

De Memorie van Toelichting bij het Wetsvoorstel ter wijziging van de Wet
R034' houdt de hoofdlijnen aan van de reorganisatie, zoals die voorgesteld is
door de Commissie Donner. Ook de hoofdpunten uit de Brief van de minister
komen terug in de Memorie. Zo wordt de aanwijzingsbevoegdheid in
concrete zaken voor het eerst expliciet geregeld. De minister kan de
aanwijzingsbevoegdheid in concrete zaken alleen gebruiken, na hieromtrent
advies te hebben gevraagd aan het College van procureurs-generaal. De
aanwijzing geschiedt schriftelijk en moet aan de processtukken worden
toegevoegd. Te verwachten is, dat de minister van Justitie enige
terughoudendheid zal betrachten en alleen in uitzonderlijke gevallen een
aanwijzing in een concrete zaalc zal geven.
De minister van Justitie geeft aan dat eventueel een disciplinaire maatregel
kan volgen, wanneer de aanwijzing niet wordt opgevolgd 342.
De Memorie geeft een nieuwe omschrijving van de kerntaak van het
openbaar ministerie, de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde 343,
waarbij duidelijk het magistratelijke karakter van het openbaar ministerie
337
338
339
340

341
342
343

Dus ook ten aanzien van het requisitoir.
Kamerstukken II, 1995-1996, 24 034, nr. 3, pp. 2-8.
Zie NIB 27-09-1996, pp. 1430-1431.
Met het verschil dat in Frankrijk de eigen landelijke structuur van het openbaar
ministerie ontbreekt.
Kamerstukken II, 1996-1997, 25 392, nr. 3.
Hiertegen kan in beroep worden gegaan bij de Centrale Raad van Beroep.
Kamerstukken II, 1996-1997, 25 392, nr. 3, p. 3.
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worth benadrulct: 'het OM heeft in het kader van de strafrechtelijke
handhaving van de rechtsorde als taak een - onpartijdige en niet
vooringenomen - bijdrage te leveren aan de waarheidsvinding en behoort in
te staan voor de rechtmatigheid van opsporing en vervolging'.
Het College van procureurs-generaal wordt namens het openbaar ministerie
het centrale aanspreelcpunt voor de minister van Justitie. De
inlichtingenplicht voor de leden van het openbaar ministerie, die eveneens
expliciet in de Wet RO wordt omschreven, verloopt via het College.
Verder wordt de structuur van het openbaar ministerie aangepast voor de
bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit. Dit blijkt onder andere
uit de taken die geformuleerd worden voor het Landelijk Parkee w.
Deze taken zijn onder andere:
gezagsuitoefening over het KLPD en in het bijzonder het LRT: de behandeling van
strafzaken die uit LRT-onderzoeken volgen:
beleidsondersteuning op het gebied van criminaliteitsbestrijding, in het bijzonder
ten aanzien van georganiseerde misdaad. Landelijke beleidstaken zijn er in de ,
behandeling van majeure rechtshulpverzoeken, het bijhouden van het landehjk
crimingteitsbeeld, het voorbereiden van
de prioriteitstelfing door de CC Zwacri in LRT-en Kemteamonderzoeken
(weegploeg) en ondersteuning van de centrale toetsingscommissie (CTC).

De nieuwe Wet RO is op 1 juni 1999 in werking getreden.

3

"

Kamerstukken II, 1996-1997, 25 392, nr. 3, p. 16-17 en uitgebreid Tijdelijke comtnissie
evaluatie opsporIngsmethoden, 1998-1999, pp. 158-159.
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Figuur 3

De relatie tussen minister van justitie en openbaar ministerie in
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Met normale pijlen wordt de gezagsrelatie aangegeven. inclusief aanwijzingsbevoegdheid in individuele zaken; met
stippellijnen het proces van beleidsontwikkeling voor de opsporing en vervolging. 'Dubbele' pijlen wijzen op
overleg tussen de betrokken organen.

4.3.2 Gezag over de politie op regeringsniveau

Op grond van het gezagsdualisme bepalen op regeringsniveau de minister
van Justitie en de minister van BZK zoveel mogelijk gezamenlijk het beleid
van de politie. Samen bepalen de ministers bijvoorbeeld het politiebudget.
Ook de benoeming van de korpschefs van de politiekorpsen en de oprichting
van nieuwe politiediensten komen in overleg tot stand'. De minister van
Justitie heeft de bevoegdheid om in bijzondere gevallen aanwijzingen te
geven ten aanzien van personeel en middelen ten behoeve van de
strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde 346. In Nederland leidt het
gezagsdualisme voorlopig tot meer vormen van samenwerking op
regeringsniveau, dan in Frankrijk
Hierbij moeten we wel rekening houden met het felt dat zowel de minister van Justitie
als de minister van BZK niet zoals in Frankrijk de volledige co6rdinatie over openbaar
ministerie respectievelijk politie hebben.
We hebben al gezien hoe de taakverdeling tussen de minister van Justitie en het
openbaar ministerie tot stand komt. De minister van BZK heeft te maken met een
politiebestel dat bestaat uit regiokorpsen, zodat het gezag en het beheer in belangrijke
mate op decentraal niveau worden uitgeoefend. De minister heeft dus niet zoals zijn

345
346

Zie o.a. artt. 25, 42 Pw.
Art. 53 lid 1 Pw; hierover Elzinga, D.J., P.H.S. van Rest en J. de Valk, Her Nederlandse
politierecht, pp. 308-309.
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Franse collegae van Binnenlandse zaken en Defensie het integrale beheer van de
politiekorpsen. Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) vormt hierop een
uitzondering.
We kunnen misschien stellen. dat er op grond van deze beperkte taken op
regeringsniveau minder grond is voor polarisatie in het gezagsdualisme dan in
Frankrijk3°7.

Beheer door de minister van Justine van politiediensten

Waar in Frankrijk gepoogd wordt de minister van justitie meet zeggenschap
te geven — en mogelijk zelfs een deel van het beheer van de politieorganisatie doet zich op het moment in Nederland duidelijk een
ontwildceling in tegenovergestelde richting voor me. flit is onder andere af te
leiden uit de overgang van het beheer over het KLPD van de minister van
justitie naar de minister van BZK, per 1 januari 20003". Len en ander hangt
samen met de wil van de minister van BZK am meer inhoud te geven aan zijn
taken en bevoegdheden: de politie moet in Nederland meet op centraal
niveau warden gestuurd350. Het Beleidsplan Nederlandse Politie 1999-2002 zet
hier de lijnen voor uit3s1 .
Beheer van in de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit
gespecialiseerde politiediensten

Voor de in de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit
gespecialiseerde politiediensten, bestaat in Nederland een aparte figuur. De
minister van BZK beheert het LIU'. Het centrale beheer van de kemteams
ligt eveneens bij de minister van BZK, terwill het dagelijkse beheer worth
gevoerd door de korpsbeheerder van het kernlcorps. De bijdrage van de
minister van BZK geschiedt echter onder de voorwaarde, dat het LAT en de
kernteams zich houden aan de onderzoelcskeuze van het College van
procureurs-generaa.1 353.

Enquetecommissie opsporingsmethoden, Bijlage VI, pp. 335-336.
Zie Fijnaut, C., Van recherchecomplex naar een complexe recherche, Tijdschrifr voor de
politic, 1998, RI. 10, pp. 8-9.
349 Zie de Wet van 22-12-1999 tot wijziging van de Politiewet 1993, SA 1999, 575-576. De
nieuwe regelgeving met betreklcing tot het KLPD heeft niet alleen een overgang van het
beheer van de minister van Justine naar de minister van BZK tot gevolg, maar oak het
deels overvloeien van het gezag over het KLPD van de minister van Justine naar de
Hoofdofficier van justitie van het Landelijk parket. Zie o.a. ant. 38c, 4Ia Pw.-nieuw.
Zie Cachet, L, Nieuwe perspectieven voor de politie?, Tijdschrift voor de politic, 1999,
nr. 4, pp. 4-10.
19I KaMerStUkken II, 1998-1999, 26 345, nr. 1.
353 Zie Regeling LRT, Stc. 1995, nr. 220.
353 Regeling kemteams, Stc. 1999, nr. 121, art. 11 lid 4.
357

348
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4.3.3 Beleidsontwikkeling, coordinatie, toetsing van ingnjpende
opsporingsmethoden bzj de bestnjding van zware en georganiseerde
criminaliteit
Beleidsontwikkeling inzake de bestrzjding van zware en georganiseerde
criminaliteit

In Nederland is de afgelopen jaren de beleidsontwildceling omtrent de
bestrijding van de georganiseerde criminaliteit bijna geheel komen te liggen
bij het openbaar ministerie.
De Enquetecommissie opsporingsmethoden constateerde at dat de
traditionele rolverdeling waarbij het OM is belast met concrete
strafrechtelijke onderzoeken en de minister van Justitie met
beleidsaangelegenheden, veranderingen had ondergaan 354. Na de IRT-affaire
en de conclusies van de Enquetecommissie opsporingsmethoden is deze lijn
nog verder doorgetrokken. Het openbaar ministerie heeft als reactie op de
geconstateerde tekortkomingen in het landelijke beleid, de zaken ter hand
genomen en heeft daar van de minister van Justitie ook de ruimte voor
gelcregen355.
Het College van procureurs-generaal stelt onder andere richtlijnen en
instructies op met betrekking tot het gebruik van bijzondere
opsporingsbevoegdheden.
Het College van procureurs-generaal laat zich inzake de beleidsvorming
onder andere adviseren door de Coordinatiecommissie zware criminaliteit
(CC Zwacri) 356. Het Landelijk Parket heeft een belangrijke
beleidsondersteunende functie.
Beleidsthema's worden vaak uitgewerkt in werkgroepen bestaande tilt leden
van openbaar ministerie, politie en ministerie van Justitie.
Het College van procureurs-generaal bepaalt in overleg met de minister van
Justitie, de prioriteiten in de bestrijding van georganiseerde criminaliteit 357.
De kernteams lcrijgen van het College van procureurs-generaal een
aandachtsgebied toegewezen 358.
Coordinatie van de ops poring en selectie van onderzoeken

De coordinatie van de bestrijding van georganiseerde criminaliteit wordt
verzorgd door het College van procureurs-generaal. Het Landelijk Parket
vervult eveneens een belangrijke rot op grond van zijn verschillende taken en
de landelijke officieren van justitie die er werkzaam zijn 359, hetzelfde geldt
•
•

Enquetecommissie opsporingsmethoden, 1996a, pp. 265, 270.
Zie Enquetecommissie opsporingsmethoden, 1996a, p. 266.
358 Deze bestaat uit de procureur-generaal die in het College de portefeuille georganiseerde
criminaliteit behartigt en heeft als vaste leden de hoofdofficieren verantwoordelijk voor
het LRT en de kemteams. De commissie wordt aangevuld met adviserende leden uit de
kring van korpschefs, CRI, BOD-en en het ministerie van Justitie.
357 Mede op grond van de uitkomsten van de WODC-monitor Georganiseerde criminaliteit.
358 Hier doen zich mogelijk tegenstrijdige opvattingen voor, daar de kemteams in essentie
samenwerkingsverbanden van verschillende regiokorpsen zijn. Een verschil met Frankrijk.
•
Zie Tijdelijke commissie evaluatie opsporingsmethoden, 1998-1999, pp. 158-159.
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voor de organen die bij het Landelijk Parket zijn ondergebracht, als de
Centrale toetsingscommissie (CTC) en de weegploeg.
De keuze van de onderzoeken die de kemteams en het LAT gaan verrichten,
komt tot stand op basis van de Instructie prioriteitstelling kemtearns 3". De
procedure loopt via de eigen gezagsstructuur van het kemteam via de
weegploeg en de CC Zwacri, naar het College van procureurs-generaa1 361 .
Dat capaciteit is vrijgemaalct voor de bestrijding van georganiseerde
criminaliteit is niet zo bijzonder, maar dat justitie een bepalende rot speelt
zowel in het vaststellen van de aandachtsgebieden van de teams, als in de
keuze van concrete onderzoeken en de projectvoorbereiding is in
rechtsvergelijkend opzicht zeer bijzonder. De bijdrage van rificswege aan de
kernteams geschiedt onder de voorwaarde dat (onder meer) overeenkomstig
de aanwijzingen van het bevoegd gezag en de onderzoekskeuze van het
College van procureurs-generaal wordt gehandeld 362 .
In vergelijkend opzicht is het een interessante vraag, hoe het College van procureursgenera& zich deze positie heeft kunnen verwerven. Een deel van het antwoord moet
worden gezocht in het samenvallen van de reorganisatie van het openbaar ministerie
en de conclusies van de Enquttecommissie opsporingsmethoden. Waarschijnlijk is ook
het ontbreken van een landelijke politie-organisatie een belangrijk gegeven.

In de Nederlandse politie-organisatie is de bestrijding van zware en
georganiseerde criminaliteit niet centraal geregelr.
Opvallend is in vergelijkend perspectief ook de splitsing tussen landelijke analyse van
de criminaliteit door de CRI en operationeel onderzoek naar zware en georganiseerde
criminaliteit. Deze situatie verandert enigszins door de samenvoeging binnen het KLPD
van diensten die operationeel onderzoek doen (LRT. RT&L) en ondersteunende
diensten (o.a. CRI en DT00) in een Divisie recherche. In vergelijking met Frankrijk is
het raar dat de kernteams buiten deze structuur blijven. terwijI ze op hun
aandachtsgebied landelijk onderzoek verrichten en eigen informatie-platforms op
moeten zetten.

De kemteams en het LRT verrichten ieder afzonderlijk op hun eigen
aandachtsgebied landelijk onderzoek. De strafzalcen die uit het onderzoek
van het LRT voordcomen, kunnen door de officieren van justitie van het
Landelijk Parket zelf vervolgd worden 364 . Voor deze strafzaken is een
concurrerende competentie voor de Rechtbank Rotterdam gerege1d 365.

Instructie College van procureurs-generaal, Den Haag 30-07-1999.
Zie over deze procedure o.a. Gooren e.a., 1998, pp. 33-45.
Zie Regeling kernteams, Stc. 1999, nr. 121.
383 Zie hierover Fijnaut, C., Van recherchecomplex naar een complexe recherche, 1998b,
PP. 4-9 en ICnigge, 1999, p. 16.
364 Interessant is het om te zien, dat ook officieren van justitie verbonden amn andere
kemteams, zelf zaken gaan vervolgen,
365 Zie artt. I48a Jo 9 lid 2 Sv.
36°
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Bij onderzoeken naar zware en georganiseerde criminaliteit verricht door de
Divisies zware criminaliteit van de regionale politiekorpsen, spelen noch het
College van procureurs-generaal noch het Landelijk Parket een directe rol. De
onderzoekskeuze komt tot stand in overleg tussen politie en het lokale
openbaar ministerie366. Onder andere door de verplichte aanmelding van
bijzondere opsporingsmethoden ter toetsing of ter registratie bij de CTC,
ontstaat er ook hier in zekere zin landelijke coOrdinatie van de opsporing.
Internationale samenwerking is in Nederland, mede op grond van de
Schengen Uitvoeringsovereenkomst, de afgelopen jaren veranderd 367. Ook in
Nederland hoeft het contact met Schengenlanden niet meer via het
ministerie van Justitie te verlopen. Het ministerie blijft echter wel een
belangrijke ondersteunende functie houden 368.
Bij verzoeken aan Nederland die een zekere moeilijkheidsgraad vertonen, of
bij verzoeken waarvan het moeilijk te bepalen is naar welk arrondissement ze
moeten, kan het Landelijk Parket als centraal aanspreekpunt dienen.
Eventueel kan het LRT belast worden met de uitvoering van deze verzoeken.
Bij verschillende arrondissementsparketten zijn ten behoeve van de
internationale rechtshulp ook speciale 'platforms' ingericht.
De toetsing van het gebruik van ingrzjpende opsporingsmethoden

In het verleden bemoeiden de procureurs-generaal zich in Nederland net als
hun Franse collega's niet of nauwelijks met het gebruik van
opsporingsmethoden. Er was geen aparte structuur op ressortsniveau, die de
procureur-generaal in staat stelde een goed overzicht te behouden op de
gang van zalcen in concrete onderzoeken.
Na de IRT-affaire is het tegenovergestelde het geval geworden. Er moest een
vorm van toetsing komen voor het gebruik van bijzondere
opsporingsmethoden, om uit te sluiten dat het gebruik van deze
opsporingsmethoden in de toekomst nog onduidelijkheid zou opleveren.
De Centrale toetsingscommissie werd opgericht met de taak te voorzien in
toetsing of registratie van de inzet van bijzondere opsporingsmethoden en
het maken van richtlijnen voor het gebruik van bijzondere
opsporingsmethoden. Tegenwoordig geldt de beslissing van de CTC in
toetsingszalcen als advies aan het College van procureurs-generaal, dat zelf de
definitieve beslissing neemt.
Hoewel de nieuwe wetgeving (Wet BOB) hem juist exclusief de bevoegdheid
geeft het gebruik van ingrijpende opsporingsmethoden te bevelen, zal de
officier van justitie wanneer hij inzet overweegt, zich eerst via zijn
Kamerstukken II, Derde voortgangsrapportage IPEO, 24 072, nr. 101, P. 19.
Aan de ene kant hoeft het openbaar ministerie rechtshulpverzoeken met meer via het
ministerie van Justitie te laten verlopen, aan de andere kant hoeft ook de politic niet aLle
verzoeken meer via het openbaar ministerie te laten lopen. Zie art. 552i Sv. en de richtlijn
bij dit artikel, Stc. 1994, 242. Zie Tijdelijke commissie evaluatie opsporingsmethoden,
1998-1999, pp. 135-138.
368 Deze situatie lijkt met zich mee te brengen, dat bij justitie een totaal-overzicht op het
moment ontbreekt. Dit wordt binnenkort hersteld door de invoering van LURIS, een
informatiesysteem waarin alle contacten in het kader van rechtshulp ktumen worden
geregistreerd.
366
3"
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hoofdofficier van justitie tot de CTC en het College moeten wenden. De
officier van justitie heeft dus in de praktijk de bevoegdheid am te beslissen
over toepassing van ingrijpende opsporingsmethoden over moeten dragen
aan zijn hierarchie s'.
De Tweede Kamer heeft via moties afgedwongen, dat de minister van Justine
persoonlijk op de hoogte wordt gesteld van een beslissing om ingrijpende
opsporingsmethoden te gebruiken, als het doorlaten van schadelijke of
gevaarlijke goederen m, het doorlaten van personee l en het gebruik van een
burgerinfiltrant 372 .
De vraag is hoe deze figuur zich verhoudt tot de aanwijzingsbevoegdheid van
de minister. Volgens de Memorie van toelichting bij de Wet RO, lcrijgt de
minister van Justine op grand van de inlichtingenpliche n de beslissing van
het College van procureurs-generaal voorgelegd. De minister van Justitie kan
zo zijn politieke verantwoordelfilcheid voor de beslissing effectueren. De
minister van Justitie pleegt overleg met het College over het gebruik van de
methode. Mocht het College van procureurs-generaal een ander standpunt in
blijven nemen dan de minister, dan kan deze zijn aanwijzingsbevoegdheid
aanwenden om zijn besluit door te zetten m.

Tijdelijke commissie evaluatie opsporingsmethoden, 1998-1999, p. 172.
Gewijzigd amendement van het lid Kalsbeek-Jasperse c.s., Kamerstukken II, 1998-1999,
25 403, nrs. 16 en 27, resulterend in artt. 126ff en 140a Sy. Jo 131 lid 5 RO.
371 Kamerstukken II, 1998-1999, 25403, nrs. 30 (motie lid van het lid Rouvoet c.s.) en 35
(Brief minister van Justitie).
333 Kamerstuldcen 11, 1998-1999, 25403, nr. 16 (motie van het lid Kalsbeek-Jasperse c.s.).
n Op grond van att. 131 lid 5 RO.
374 KarnerStUldCen II, 1996-1997, 25 392, nr. 3, pp. 42-43.
369

379

r
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Figuur 4

De centralisering bij de bestrijding van zware en georganiseerde
criminaliteit in Nederland

Stippellijnen geven de toetsing van het gebruik van ingrijpende opsporingsmethoden aan. Met normale strepen
wordt de procedure van selectie van onderzoeken aangeduid. Met dikke strepen wordt het proces van
beleidsontwikkeling aangegeven. 'Dubbele' pijlen worden gebruikt om overleg tussen betrokken organen aan te
duiden.

4.4

Vergelijlcing

De reorganisatie van het openbaar ministerie

De reorganisatie van het openbaar ministerie die op het moment in Frankrijk
plaatsvindt, kent een aanmerkelijk verschil met de reorganisatie van het
Nederlandse openbaar ministerie die inmiddels met de invoering van de
nieuwe Wet RO voltooid is.
Het Nederlandse en Franse openbaar ministerie gaan, naar het zich laat
aanzien, voor de eerste maal sinds het begin van de negentiende eeuw van
elkaar verschillen: zowel qua organisatie als qua taakstelling.
De oorzaken voor de afwijkende keuzes die in Frankrijk en Nederland zijn
gemaakt, liggen voor een deel in de feitelijke positie die het openbaar
ministerie in beide landen bekleedde voor de reorganisatie. Verschillen in
motieven voor de reorganisatie en verschillen tussen gebeurtenissen die als
katalysator voor de hervorming hebben gediend, hebben de tegenstellingen
vervolgens benadrulct.
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Reeds voor de reorganisatie van het openbaar ministerie in Nederland en
Frankrijk bestond er een verschil in de positie van het openbaar ministerie in
beide landen. In Nederland had het OM de mogelijkheid gelcregen om weliswaar in overeenstemming met de minister van Justitie - eigen beleid te
ontwikkelen. In Frankrijk is dit nooit het geval geweest. Daarbij had in
Nederland de Vergadering van procureurs-generaal zich tot een orgaan
ontwildceld, waarin besluitvorming van het OM tot stand kon komen. In
Frankrijk heeft de Conference des procureurs genera= geen gelijksoortige
ontwikkeling doorgemaakt.
Bij de reorganisatie van het openbaar ministerie in Nederland is
voortgeborduurd op de positie van het openbaar ministerie in
beleidsontwildceling en de centrale rol van de Vergadering van procureursgeneraal.
Het resultaat is dat in de Nederland het College van procureurs-generaal een
grote rol in de beleidsontwikkeling voor de opsporing en vervolging kan
spelen, waar de Franse procureurs-generaal ook in de toekomst slechts een
doorgeefluik blijven van het beleid van de minister van justitie.
In Franlcrijk is het vermoeden van interventies in de zogenaamde politiekfinanciele schandalen zowel een motief als een belangrijke katalysator voor
de reorganisatie van het openbaar ministerie. In Nederland hebben juist
problemen in de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit de
richting van de reorganisatie geaccentueerd.
Net is niet verwonderlijk dat de aangehaalde verschillen tot andere
aandachtspunten voor de reorganisatie hebben geleid. Het Nederlandse
openbaar ministerie heeft door de reorganisatie een eigen centrale leiding
gekregen, die het openbaar ministerie een meer onafhankelijke positie
verschaft ten opzichte van de minister van Justitie op het terrein van
beleidsvorming en coordinatie van de opsporing. In Franlcrijk wordt
daarentegen als reactie op de verdenlcing van politiek getinte interventies van
de minister van justitie, naar een grote mate van onafhankelijkheid gezocht
voor het openbaar ministerie in individuele zaken. De Franse minister van
justitie doet afstand van de mogelijkheid am aanwijzingen te geven in een
individueel opsporingsonderzoek of concrete strafzaak.
In beide landen blijft de verantwoordelijkheid van de minister van justitie
voor de strafrechtspleging onverkort gelden. De reorganisatie gaat daarom
gepaard met de invoering of bevestiging van 'correctiemechanismen',
bevoegdheden van de minister van justitie jegens het openbaar ministerie,
die de minister in staat moeten stellen om zijn verantwoordelijkheid voor de
strafrechtspleging te dragen.
Op dit punt wordt wederom een belangrijk verschil tussen Franlcrijk en
Nederland zichtbaar. Waar in Frankrijk de aanwijzingsbevoegdheid van de
minister van justitie in concrete zaken wordt afgeschaft, is deze in Nederland
in de nieuwe Wet RO juist bevestigd.
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De zeggenschap van de minister van justitie over de politie

Er bestaan grote verschillen tussen de organisatie van de Frame en
Nederlandse politie. In Franlcrijk is er sprake van twee landelijke
politiekorpsen, in Nederland van 25 regiokorpsen aangevuld door het Korps
Landelijke Politiediensten.
Zo ver onder deze omstandigheden een vergelijIcing mogelijk is, heeft de
Nederlandse minister van justitie op het moment meer zeggenschap over de
politie dan de Franse minister van justitie. Opvallend is echter dat er een
tegengestelde tendens zichtbaar is: de zeggenschap van de Nederlandse
minister van justitie lijkt te verminderen -denk aan de overgang van het
beheer van het KLPD naar de minister van BZK terwijl in Frankrijk juist
wordt gezocht naar mogelijIcheden om de minister van justitie meer bij het
beheer van de politie te betreldcen.
De positie van de Nederlandse minister van justitie in relatie tot de politie
moeten we in vergelijkend opzicht enigszins nuanceren. In het Nederlandse
politiebestel liggen de essentiele bevoegdheden met betrekking tot de politie
automatisch op een lager niveau, bij de driehoek en het regionaal college.
Zeggenschap over de politie wordt zodoende van de kant van justitie vooral
uitgeoefend door het openbaar ministerie (hoofdofficier van justitie).
Het gezagsdualisme leidt in Nederland niet zoals in Frankrijk tot een spanningsveld in
de regering. De regionale beheersstructuur van de politiekorpsen zorgt niet alleen
voor een beperking van de effectieve zeggenschap van de minister van justitie.
Belangrijker is dat de minister van BZK niet het integrale beheer over de politie heeft.
De Franse ministers van Binnenlandse zaken en Defensie hebben wel het volledige
beheer van de Police nationale en de Gendarmerie nationale. Een andere reden voor
het ontbreken van.spanningen op regeringsniveau is waarschijnlijk gelegen in de
sterke positie van het College van procureurs-generaal in Nederland. Het College van
procureurs-generaal bepaalt samen met de minister van Justitie de prioriteiten voor de
opsporing en daarmee de aandachtsgebieden voor de politie. In Frankrijk ligt deze
bevoegdheid in haar geheel bij de minister van justitie.

De kemteamstructuur in Nederland is aan te halen als voorbeeld van de
Nederlandse interpretatie van het gezagsdualisme. In vergelijkend opzicht is
de constructie, waarin de bijdrage van rijkswege voor het kemteam afhangt
van het feit of er in overeenstemming met de prioriteitstelling en selectie van
onderzoeken door het College van procureurs-generaal wordt gehandeld,
zeer speciaal te noemen.
De centralisering in de beleidsontwikkeling, coordinatie van de
opsporing en toetsing van het gebruik van ingrijpende
opsporingsmethoden bij de bestrijding van zware en georganiseerde
criminaliteit

Een belangrijk verschil tussen de reorganisatie van het Franse en
Nederlandse openbaar ministerie is dat de reorganisatie in Nederland de
fundamenten heeft gelegd voor de centralisering van de bestrijding van
georganiseerde criminaliteit. In tegenstelling tot de situatie in Frankrijk, was
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de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit in Nederland dan oak een
model en een belangrijke katalysator voor de reorganisatie van het openbaar
ministerie.
Het openbaar ministerie is in Frankrijk niet of nauwelijks betrolcken bij de
beleidsontwildceling op het gebied van zware en georganiseerde criminaliteit.
In Nederland speelt het College van procureurs-generaal hierin een
bepalende mi.
Landelijke cotirdinatie van de opsporing van zware en georganiseerde
criminaliteit kan in Frankrijk niet verzorgd warden door het openbaar
ministerie, bij gebrek aan een eigen centrale leiding. In vergelijking met
Nederland worden er taken overgenomen door het Ministere de la Justice en
de politie (DCPJ).
Het vaststellen van aandachtsgebieden voor de kernteams en de selectie van
onderzoeken zijn bevoegdheden die in Frankrijk niet bij justitie liggen, maar
bij de politie.
Er is in Frankrijk niet voorzien in een aparte procedure voor centrale toetsing
van het gebruilc van ingrijpende opsporingsmethoden. Binnen het openbaar
ministerie bestaat er niet zoals in een Nederland een centraal
toetsingsorgaan.
Het Franse ministerie van justitie zal in een aantal gevallen wet wetenschap
dragen van het gebruik van dergelijke methoden. Het ministerie kan dan ook
invloed uitoefenen, maar wordt daarin beperkt door de opheffing van de
aanwijzingsbevoegdheid in concrete zaken.
De Nederlandse minister van justitie kan, in het geval er zich een verschil van
mening met het College van procureurs-generaal voordoet over het gebruik
van ingrijpende opsporingsmethoden, nog wel gebmik maken van zijn
aanwijzingsbevoegdheid in concrete zaken.

Figuur 5

Verge!liking tussen de centralisering in Nederland en Frankrijk

Beleidsontwikkeling

Coordinatie

Toetsing ingrijpende
opsporingsmethoden

Nederland
College van procureursgeneraal;
CC Zwacn, Lander* parket
College van procureursgeneraak
CC Zwacn, weegploeg
College van procureursgeneraal; CTC

Frankrijk
Ministere de la Justice;
CSI, procureurs-generaal
Ministbre de la Justice;
OCPJ
Ministere de la Justice
(facultatief)

De positie van de officier van justitie
Zowel in Franlcrijk als in Nederland geldt dat de centralisering van bestrijding
van georganiseerde crirninaliteit de bevoegdheden van de individuele officier
van justitie doet afnemen. Er bestaat echter een aantal verschillen tussen
beide landen in de mate waarin en de wijze waarop dit gebeurt.
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In Franlcrijk valt de officier van justitie buiten de coOrdinatie van de
opsporing van georganiseerde criminaliteit, verzorgd door het Ministere de la
Justice en de Direction centrale de la police judiciaire 375. In Nederland
verliest de officier van justitie bevoegdheden aan andere organen binnen het
OM. Te denken valt aan de procedure, zoals die geldt voor de selectie van
kernteamonderzoeken, met de beoordeling door de weegploeg, de CC Zwacri
en uiteindelijk het College van procureurs-generaal.
Daar er in Frankrijk geen vaste procedure bestaat voor de toetsing van
ingrijpende opsporingsmethoden met een centraal orgaan binnen het
openbaar ministerie, behoudt de officier van justitie de mogelijkheid om zelf
te beslissen over het gebruik van dergelijke methoden. De Frame minister
van justitie kan de officier van justitie door de afschaffing van
aanwijzingsbevoegdheid in concrete zaken, in dit verband ook geen
dwingende aanwijzingen meer geven. De officier van justitie beschikt dus in
Franlcrijk over meer handelingsvrijheid bij het gebruik van ingrijpende
opsporingsmethoden dan zijn Nederlandse collega.
De positie van de rechter-commissaris

Bij de behandeling van de centralisering in beleidsontwildceling, coordinatie
en toetsing van ingrijpende opsporingsmethoden bij de bestrijding van zware
en georganiseerde criminaliteit, zijn we de rechter-commissaris niet
tegengekomen: de rechter-commissaris valt zowel in Franlcrijk als Nederland
buiten de centralisering.
De rechter-commissaris heeft zodoende geen (directe) mogelijkheden om
inspraak uit te oefenen bij de beleidsvorming inzake georganiseerde
criminaliteit en bijvoorbeeld ook verstoken blijft van landelijke analyses van
de criminaliteit.
Belangrijker nog is dat de rechter-commissaris niet beschikt over een
landelijke structuur waarop hij kan terugvallen bij de coOrdinatie van
ingewildcelde onderzoeken. Hij is op dit punt afhankelijk van het openbaar
ministerie en politie (in Nederland) of helemaal van de politie (in
Frankrijk) 376.
De richtlijnen die de minister van justitie of het College van procureursgeneraal uitvaardigen in het kader van de bestrijding van zware en
georganiseerde criminaliteit gelden niet voor de rechter-commissaris.
Ook de centrale toetsing van het gebruik van ingrijpende
opsporingsmethoden, is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke
methoden op gezag van de rechter-commissaris.
Het optreden van de rechter-commissaris vormt dus een uitzondering op de
centralisering. De gevolgen die dit heeft voor de opsporingspralctijk, verschilt
375
376

In mindere mate ook de procureur general.
Bij intemationale rechtshulp in strafzaken, het openbaar ministerie en eventueel het
Ministere de la Justice.
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sterk naar gelang de rol die de rechter-commissaris speelt in het
vooronderzoek en welke bevoegdheden aan hem zijn toevertrouwd.
Die zorgt voor een zeer belangrijk verschil tussen het Franse en Nededandse recht,
omdat we in hoofdstuk zes zullen zien dot de rechter-commissaris in Frankrijk in een
deel van het vooronderzoek - het gerechtelijk vooronderzoek - de opsporing leidt: in
Nederland is dit niet zo. De centralisering van beleidsontwikkeling, coOrdinatie en
toetsing in Frankrijk kent dus telkens een uitzondering tijdens het gerechtelijk
vooronderzoek. Juist in onderzoek naar zware en georganiseerde criminallteit zal er
vaak een gerechtelijk vooronderzoek worden geopend 377.

Conclusies
De volgende conclusies gelden met betrelcking tot het kader van de opsporing
van zware en georganiseerde criminaliteit:
— in Nederland vindt op het gebied van de bestrijding van zware en
georganiseerde criminaliteit meet centralisering plaats dan in Franlcrijk
— de centralisering van taken en bevoegdheden concentreert zich in
Nederland bij het openbaar ministerie; in Frankrijk bij het Ministere de la
Justice en de Direction centrale de la police judiciaire
— de reorganisatie van het openbaar ministerie heeft in Nederland, in
tegenstelling tot de situatie in Frankrijk, de fundamenten voor de
centralisering neergezet; het bouwwerk dat op deze fundamenten is
verrezen, heeft grote vormen aangenomen
— de individuele officier van justitie moet door de centralisering van de
bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit in Nederland meer
aan zeggenschap inboeten clan in Franlcrijk
— de rechter-commissaris valt zowel in Frankrijk als in Nederland buiten de
centralisering; de gevolgen die dit heeft voor de reikwijdte van de
centralisering verschillen naar gelang de rol die de rechter-commissaris
speelt in het vooronderzoek
Het verschil in de centralisering van de bestrijding van de zware en
georganiseerde criminaliteit en de rol die het openbaar ministerie hier in
Frankrijk en Nederland op grond van zijn structuur bij kan spelen, is een
eerste voorbeeld van de grote gevolgen van de verschillende richtingen die in
beide landen voor de reorganisatie van het openbaar ministerie zijn gekozen.
In de nabije toekomst zullen ongetwijfeld nog meet verschillen zichtbaar
worden in de rol die het openbaar ministerie in beide landen speelt.
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" In Frankrijk vervult het gerechtelijk vooronderzoek nog steeds een kaderfunctie voor de
bevoegdheden van de rechter-commissaris. Zie hoofdstuk 6.

5 Sturing en controle in
algemene zin

De basis voor de sturing en controle in een concreet opsporingsonderzoek
wordt gevormd door een aantal algemene rechtsfiguren. In Nederland gaat
het hierbij om het gezag en het toezicht dat het openbaar ministerie op de
politie uitoefene m, in Frankrijk bestaat naast het gezag en het toezicht ook
nog justitiele disciplinaire controle door de Chambre d'Accusation.
Bij het bespreken van sturing en controle in algemene zin, komen we aparte
politiediensten tegen die in opdracht van justitie onderzoek kunnen verrichten naar
mogelijke misstanden in de opsporing. Tenslane zullen we ook even stil staan bij de
hierarchische controle die wordt uitgeoefend op de politie binnen de eigen organisatie.

5.1

De Franse drieslag direction, surveillance, controle

In Frankrijk wordt de politie in haar 'opsporingstaale gestuurd door de
officier van justitie 379 .
De procureur-generaal oefent toezicht uit en de Chambre d'Accusation
controleert de opsporingstaak van de politie door op te treden als
disciplinaire rechter voor opsporingsambtenaren 380 .
De grote vraag is —mede gezien het ruime opsporingsbegrip in Frankrijk en
wat we gezegd hebben over een mogelijke politiele fase in het onderzoek —
wellce handelingen van de politie onder de 'opsporingstaak' vallen. De
direction, surveillance en controle zijn namelijk aan dit begrip uit artikel 14
CPP gekoppeld381 .
In de besprelcing van het opsporingsbegrip hebben we gezien, dat in
Frankrijk door het ruime opsporingsbegrip ook (een deel van het) pro-actief
onderzoek valt onder het opsporingsonderzoek. Het gezag van de officier van
justitie geldt bij gevolg dus ook voor dit optreden van de politie 382 .
Gezag over de opsporing, strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde
en taken verricht ten dienste van justitie

De drieslag direction, surveillance, contrOle mag dan aan het handelen van
de politie in het kader van de opsporing van strafbare feiten zijn gekoppeld,
het eigenlijke gezag van de Franse officier van justitie over de politie blijkt net
als dat van de Nederlandse officier verder te strelcken dan alleen de
opsporing van strafbare feiten.
378

Op basis van de artt. 13, 19 Pw. en artt. 140, 148 Sv.
Artt. 12 en 41 lid 1 CPP.
3E") Zie art. 13 CPP.
38 ' Zie o.a. Angevin, 1994, p. 178.
382 In deze zin oak Lemesle, 1997.
3"
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De officier van justitie heeft gezag over de polite a1s deze taken ten dienste
van de justitie verricht, zoals het met politiedwang bijstaan van de officier
van justitie ter executie van vrijheidsstraffen of het uitvoeren van een
arrestatiebevel'.
Maar twee activiteiten van de politie die in Nederland onder strafrechtelijke
handhaving van de rechtsorde worden gebracht 384, vallen in FranIcrijk niet
onder het gezag van de officier van justitie. Het gaat om:
— verrichten van CID-activiteiten (contact met informanten);
— verrichten van verkennend onderzoek (in de zin van art. 126gg Sv.nieuw).
Een vreemde eend in de bijt is de algemene controlebevoegdheid waarover
de Franse politie beschilct. Deze geschiedt in een aantal gevallen onder het
gezag van de procureur de la Repub1ique 3', op grond van de opsporingstaak,
terwij1 er geen direct verband lijkt te bestaan tussen het gebruik van de
bevoegdheid en de opsporing van strafbare feiten. Er lijkt eerder sprake van
strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde.
In de Franse literatuur is het onderscheid tussen handhaving van de openbare orde,
strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en het verrichten van taken ten dienste
van justitie nagenoeg onbekend 38t. Decocq. Montreuil en Buisson pleiten voor een
onderscheid van inzet van de polite voor bestuurlijke taken en justitietakenw. Dit lijkt
uiteindelijk veel op de taak van de Nederlandse politie van daadwerkelijke handhaving
van de rechtsorde, die uiteenvalt in handhaving van de openbare orde aan een kant en
strafrechtefijke handhaving van de rechtsorde en taken ten dienste van justitie aan de
andere kant.

5.1.1

Het gezag van de °hider van justitie

De procureur de la Republique heeft op grond van de artilcelen 12 en 41 CPP
gezag over de politie in haar opsporingstaak.
Overleg met de politie
In de meeste arrondissementen bestaan meerdere vormen van periodiek
overleg met de verschillende politiekorpsen (Police nationale en Gendarmerie
nationale). In dit overleg wordt gesproken over procedures en
opsporingstechnieken, alsmede over nieuwe regelgeving en jurisprudentie.
Ook wordt in zekere mate de prioriteitstelling besproken en worden er
gezamenlijk aandachtsgebieden voor de opsporing bepaald.

Over de uitvoering van dew taken in dienst van de rechter-commissaris, komen we in het
eindrapport te spreken.
•
Zie Michiels e.a., 1997, pp. 34-35, 100-103.
•
Zie art. 78-2 CPP en hierboven.
•
Vgl. Matsopoulou, 1996, pp. 17-83.
3137 Decocq e.a., 1998, pp. 80-91.
313
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Driehoeksoverleg

De procureur de la Republique neemt deel aan de twee vormen van
driehoeksoverleg die in Franlcrijk bestaan, op regionaal (departementaal) en
lokaal (gemeentelijk) niveau.
Op het niveau van een departement bestaat de driehoek uit de prefect van het
departement, de hoofdofficier(en) van justitie en vertegenwoordigers van de
politiekorpsen. Op lokaal niveau bestaat de driehoek uit de prefect, de hoofdofficier
van justitie, de burgemeester en vertegenwoordigers van de politiekorpsen. De
prefect, een regeringsfunctionaris vergelijkbaar met de Nederlandse commissaris van
de Koningin, is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde in het
departement.

De hoofdofficier van justitie draagt op grond van zijn gezag over de
opsporing, in het driehoeksoverleg zorg voor het aanvullen van het landelijke
opsporingsbeleid met lokale prioriteiten.
De hoofdofficier heeft in Franlcrijk evenwel geen taken en bevoegdheden met
betrekking tot het beheer van de politie. In de nabije toekomst komt er
wellicht verandering in deze situatie.
Hoewel de Franse politie-organisatie is gebaseerd op twee landelijke korpsen (Police
nationale en Gendarmerie nationale), is er op regionaal niveau toch de mogelijkheid
om accenten aan te brengen in beheersmatige aspecten van de korpsen. Centrale
persoon hierbij en voorlopig enige invloedsfactor is de prefect van het departement.
In het wetsvoorstel over de reorganisatie van het openbaar ministerie wordt bepaald,
dat de officier van justitie voortaan samen met de hoofden van de Police nationale en
Gendarmerie overlegt over de middelen (inclusief personeel) die nodig zijn om op
lokaal niveau de landelijke prioriteitstelling uit te voeren 388.

De meeste hoofdofficieren blijken in interviews niet tevreden over de invloed
die zij uit kunnen oefenen op de inzet van middelen en personee1 389. De
prefect en de vertegenwoordigers van Gendarmerie nationale en Police
nationale nemen hier de uiteindelijke beslissing over en richten zich meer op
handhaving van de openbare orde en zichtbare aanwezigheid van politie op
straat (veel surveilleren), dan op recherchewerk.
Gespecialiseerde politiedierzsten

In Frankrijk wordt het gezag over gespecialiseerde politiediensten,
vergelijkbaar met de Nederlandse kemteams, vanuit de normale structuur
van het openbaar ministerie uitgeoefend op grond van relatieve competentie.
Deze politiediensten - denk aan de offices centraux of de brigades van de
Prefecture de Police de Paris - hebben dus geen aparte teamofficier.
Als belangrijkste reden hiervoor wordt door leden van het Ministere de la Justice en
het openbaar ministerie gegeven, de vijandigheid van de politie en het ministerie van
Binnenlandse zaken tegen deze mogelijkheid.

388
389

Art. 41 CPP-nieuw.
Het gaat vooral om opsporingscapaciteit gekoppeld aan bepaalde recherchetalcen.
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Maar officieren van justitie verschillen daarnaast duidelijk van mening of het aanstellen
van een teamofficier wenselijk is. De meerderheid van de ondervraagde officieren is
bang dat justitie zich teveel zal moeten mengen in het onderzoek en zodoende de
onafhankehjke positie ten opzichte van de politie en de onpartjjdige positie ten
opzichte van de verdachte zal verliezen. Politiechefs reageren in interviews ook
verdeeld op de mogelijkheid van een teamofficier. Ze zijn echter positief over de
liaison-functie die een teamofficier zou kunnen vervullen: aangezien door de Franse
kemteams (DCPJ) veelal landelijk wordt gewerkt, zou de teamofficier onderzoeken die
als enquete d'initiative zijn gestart uiteindelijk bij de relatief competente officier van
justitie en rechter-commissaris kunnen introduceren. Ook zou hij de procedurele
aspecten van de onderzoeken van de politiedienst kunnen controleren.

Het ontbreken van een teamofficier zorgt er in FranIcrijk voor, dat onderzoek
naar zware en georganiseerde criminaliteit pas op een later moment onder de
controle van een officier van justitie komt. Het openbaar ministerie is ook
afwezig bij de selectie en voorbereiding van enquetes d'initiative van de
onderdelen van de DCPJ en de brigades van de Prefecture de Police de Paris.
Wel zorgt de toenemende specialisering binnen het openbaar ministerie
ervoor, dat bepaalde soorten onderzoek altijd geleid worden door dezelfde
officieren van justitie. tilt betekent in de praktijk, dat er vaak wordt
samengewerkt met een bepaalde gespecialiseerde politiedienst. Maar deze
figuur wordt, in tegenstelling tot die van een aparte kemteam-officier,
begrensd door de relatieve competentie van de officier van justitie: richt het
onderzoek van een gespecialiseerde politiedienst zich op strafbare feiten
buiten het arrondissement, dan wendt de dienst zich tot de daar competente
officier van justitie.
Een uitzondering op de relatieve competentie bestaat er in de eerder
aangehaalde landellike competentie voor het openbaar ministerie in Parijs
inzake terrorisme. Hier is overigens alleen sprake van landelijk coUrdinerend
officieren van justitie, die niet verbonden zijn aan een gespecialiseerde
politiedienst.
Speciale ojficieren van justitie in verband met sturing en con trole
In FranIcrijk bestaan er binnen de arrondissementsparketten geen officieren
van justitie die specifiek zijn aangesteld om de kwaliteit van de opsporing en
de inzet van bijzondere opsporingsmethoden te controleren, zoals de
Recherche-officier van justitie in Nederland.
Een uitzondering bestaat er in het kader van de beoordeling van
opsporingsambtenaren door de procureur general (notation, zie hierna). De
beoordehng wordt voorbereid door de hoofdofficier van justitie, die bier op zijn beurt
meestal een officier van justitie van zijn parket mee belast,

Aangezien de CID-activiteiten van de politie niet onder het gezag van de
officier van justitie vallen, bestaan er in Frankrijk geen CID-officieren van
justitie.
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Het gezag van de Franse officier van justitie

Figuur 6

Gezag van de officier van justitie

Procureur de la Rdpublique

•

"
Ver

' Opsporingsanderzoek.•

Gerechtelijk vooronderzoek

Verk' staat voor het verkennend onderzoek van de politie: 'P voor de projectvoorbereiding voor het
opsporingsonderzoek

5.1.2 Het toezicht van de procureur-generaal

De procureur general is belast met het toezicht op de politie in de opsporing.
Hij heeft hiertoe een bevelsbevoegdheid ten aanzien van alle
opsporingsambtenaren390 .
Om ervoor te zorgen dat deze taak ook feitelijke invulling lcrijgt, heeft de
Franse wetgever de procureur general een aantal instrumenten gegeven om
zijn toezicht uit te oefenen 391 . Ook wordt op een aantal plaatsen in de wet
zijn taak extra benadrulct, met name bij de enquete preliminaire 392 .
Habilitation

De procureur general verleent officieren van de Police nationale en de
gendarmes in de hogere rangen Gendarmerie nationale, de
opsporingsbevoegdheid als Officier de police judiciaire (OPJ) 393 .
Een belangrijk gevolg van deze habilitation is dat de procureur general ook
elke officier de police judiciaire zijn opsporingsbevoegdheid - eventueel
tijdelijk - kan ontnemen394 .
Voor de officiers de police judiciaire die werkzaam zijn bij de offices centraux
en divisions van de DCPJ, is de procureur general van Parijs bevoegd395.

Ant. 13 en 38 CPP.
' Zie Lemonde, 1975, pp. 94-103.
392 Onder andere in de enquete preliminaire, zie art. 75 CPP.
393 Zie art. 16 CPP.
39° Hiervoor bestaat een aparte procedure, met de mogelijIcheid van beroep bij een
commissie bij het Cour de Cassation; zie artt. 16-1 tot en met 16-3 CPP. Deze procedure
is van administratieve aard, zie CRIM. 13-01-1998, B. 14.
395 Art. R. 15-1 jo 15-18 CPP.
3"

39
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Notation
In het verlengde van de habilitation, beoordeelt de procureur general jaarlijks
het functioneren van de officiers de police judiciaire 96. Hiertoe verzamelt de
procureur de la Republique de benodigde informatie bij officieren van justitie
en rechters-commissaris die met de betrokken opsporingsambtenaar hebben
gewerkt. Een veivelende handicap hierbij is, dat het werkgebied van
gespecialiseerde politiediensten als de SRI)) . groter is dan het ressort van de
procureur general die hen moet beoordelen. De beoordeling van de
opsporingsambtenaren van de DCPI, waarmee de procureur general van
Parijs is belast, is in dit verband nog moeilijker: de DCW heeft immers een
landelijke competentie.
Directe gevolgen van de notation zijn voor justitie nauwelijks waarneembaar.
Waardering van de kant van justitie is voor een opsporingsambtenaar heel
mooi, maar hij is toch afhankelijk van zijn eigen hierarchie voor promotie,
salarisverhoging en het lcrijgen van het aantrekkelijkste werk. In de
opsporingspraktijk wordt zowel bij politie als bij justitie benadrukt, dat
waardering door justitie en waardering door de eigen hierarchie niet altijd
samen hoeven te lopen.
Om te zorgen dat dit wel het geval is in een Decret van 28-12-1998 door de
minister van justitie besloten dat de notation door de hierarchie van de
opsporingsambtenaren moet worden meegenomen bij beslissingen over
promotie397 .
In de praktijk blijken er nog twee gebreken aan de notation te kleven.
In grate steden komt de procureur de la Republique er nauwelijks toe, am elle
informatie te verzamelen voor de beoordeling. Uit interviews blijkt het openbaar
ministerie in Parijs te veel beoordelingen te moeten veaorgen. Zo komt er weinig van
de notation van de opsporingsambtenaren van de DCPJ terecht, terwijI deze de
grootste en meest complexe opsporingsonderzoeken near georganiseerde criminahteit
verrichten: onderzoeken waarbij duidehjk een afbreukrisico bestaat en waar wet extra
toezicht niet overbodig is.
Het tegenovergestelde doet zich voor in kleinere arrondissementen. Daar moet een
officier van justitie een beoordeling voorbereiden, van opsporingsambtenaren met wie
hij wekelijks contact heeft. Hier lijkt de notation overdreven 3" en (can uiteindelijk zelfs
averechts werken en werkrelaties verpesten.

5.1.3 Justinele disciplinaire controle
De Chambre d'Accusation heeft de taak op te treden als disciplinaire rechter
voor opsporingsambtenaren. Ze kan daartoe warden geadieerd door de
procureur general of door haar eigen president, maar zij kan oak zelf

366
397
3.

An. 19-1 CPP.
Decret nr. 98-1203 van 28-12-1998, 10 29-12-1998, p. 19735,
Een officier van justitie weet tiler natuurlijk wel wie hij bij de politie welk werk kan laten
doen.
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besluiten een procedure te beginnen. De controle geldt voor alle
opsporingsambtenaren: OPJ, APJ en agents de police judiciaire adjoints 399.
In de chronologie die volgt na het omstreden handelen van een
opsporingsambtenaar, zal de controle van de Chambre d'Accusation
normaalgesproken komen na het gebruik van de procureur general400. Als we
bedenken, dat de maatregelen van de procureur general in de meeste
gevallen al vooraf zuLlen zijn gegaan door een disciplinaire sanctie van de
eigen hierarchie (overplaatsing, andere functie), dringt zich de vraag op wat
de toegevoegde waarde van de controle van de Chambre d'Accusation is.
Want dat de controle aan het einde van de keten staat, blijkt wel uit het feit
dat de procedure zelden wordt toegepast.
De verhouding tot de habilitation

Het Cour de cassation heeft uitgemaakt dat de controle van de Chambre
d'Accusation een zelfstandige positie inneemt ten opzichte van het toezicht
van de procureur general. Dit wil zeggen dat de Chambre d'Accusation ook
nadat de procureur general reeds een sanctie heeft genomen tegen de
betreffende opsporingsambtenaar, nog een procedure kan beginnen 401 .
De verhouding tot de hierarchische controle

De contrOle van de Chambre d'Accusation lijkt vooral van nut te zijn voor
situaties waarin politie en justitie het fundamenteel met elkaar oneens zijn
over het handelen van een opsporingsambtenaar en de vertrouwensrelatie is
geschonden. Het arrest van de Chambre d'Accusation kan dan als breekijzer
dienen om conflicten tussen politie en justitie in de opsporing te doorbreken;
maar deze doen zich meer in algemene zin voor en niet zozeer in concrete
zaken. Wel is er van een recent arrest van de Chambre d'Accusation een
duidelijk signaal uitgegaan voor de opsporingspraktijk, met een preventieve
werking"2.
In de zaak Foil veroordeelde de Chambre d'Accusation het gelijknamige hoofd van de
Parijse recherche, omdat hij aan agenten de opdracht had gegeven een rechtercommissaris hulp te weigeren bij een huiszoeking die deze wilde doen bij de
burgemeester van Parijs. De Chambre d'Accusation .ontnam het hoofd van de
recherche zijn opsporingsbevoegdheid voor een periode van zes maanden. Het
bevestigende arrest van het Cour de cassation in de zaak is interessant, omdat het alle
rechtsgronden onderzoekt en ook bepalingen uit de ambtsinstructie van de Police
nationale ten grondslag legt aan de veroordeling: justitiele en hierarchische controle
worden zo verbonden.
In de opsporingspraktijk is niet iedereen even blij met het arrest. Officieren van justitie
en rechters-commissaris vinden dat niet alleen het hoofd van de recherche voor de
rechter had moeten verschijnen als 'verantwoordelijke', maar ook de agenten die zijn

Dit is dus een verschil met de habilitation en de notation.
De procureur general heeft geen procedure nodig om de habilitation in te trekken.
401
Zie CRIM. 04-05-1988, D. 1988, somm. pp. 357-358 met float Pradel. De procureur general
was in beroep gegaan tegen het felt dat de Chambre d'Accusation zich alsnog over de
zaak boog.
402 CRIM. 26-02-1997, D. 1997, jur. pp. 297-302 met noot Pradel.
399

499
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opdracht uitvoerden: iedere agent heeft individueel te voldoen aan een verzoek tot
bijstand van een rechter-commissaris (art. 14 OPP: art. 19 Code de Deontologiet").

De controle van Chambre d'Accusation heeft oak een brugfunctie richting
andere beslissingen die moeten volgen naar aanleiding van het omstreden
handelen van een opsporingsambtenaar.
De Chambre d'Accusation kan het dossier doorsturen aan de procureur
general als zij van mening is dat het handelen van de opsporingsambtenaar
strafbare feiten oplevert.
Tenslotte kan de uitspraalc van de Chambre d'Accusation dienen als reden
am een ontslagprocedure tegen de opsporingsambtenaar in te zetter.
5.1.4

Ins pectiediensten

In FranIcrijk hebben Police nationale en Gendarmerie nationale ieder hun
eigen inspectie: bij de Police nationale bestaat de Inspection generale de la
police judiciaire (IGPN), bij de Gendarmerie nationale de Inspection technique
de la Gendarmerie nationale. De Prefecture de Police de Paris heeft een eigen
inspectie, die optreedt in plaats van de IGPN, de Inspection generale des
services (IGS).
De inspecties kunnen zowel werken in opdracht van hun eigen hierarchie s
of in dienst van de officier van justitie en rechter-commissarist ms.
5.1.5 Andere vormen van controle
Hierarchische controle

De hierarchische controle binnen de Police nationale en de Gendarmerie
nationale vindt haar grondslag in de ambtsinstructies van beide korpser.
De basis voor het handelen van een politiefunctionaris van de Police
nationale is de Code de deontologir Een apart reglement defuileert de
disciplinaire fouten waaraan de politiefunctionarissen zich schuldig kunnen
maken en de administratieve sancties die hiervoor kunnen warden opgelegd.
Het reglement voorziet in een procedure voor een paritaire commissie.
Eventuele sancties warden in beginsel door de minister van Binnenlandse
zaken opgelegd.

Decret van 18-03-1986, M. 86-592.
Dit behoeft enige nuancering: zoals blijkt tilt de zaak-Foll, waar het arrest van de
Chambre crAccusation niet meteen werd gevolgd door de minister van Binnenlandse
zaken.
'4 Ter voorbereiding van disciplinaire sancties, maar ook in het kader van een continu
toezicht en kwaliteitsbewaking.
4236 Decocq e.a., 1998, pp. 123-124, 150 en 153. Van de kant van justitie wordt benadruict, dat
de inspecties van de verschillende politiekorpsen onpartijdig en onafhartkelijk hun werk
doen.
Zie uitgebreider Decocq e.a., 1998, pp. 762-769.
DOcret van 18-03-1986.
443
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De leden van de Gendarmerie nationale moeten conform het Decret de la
Gendarmerie nationale handelen409 . Voor hen geldt, omdat ze beroepsmilitair
zijn, het militaire tuchtrecht 410 .
Conseil superieur de la deontologie de la securite

Een nieuwe vorm van controle op het werk van de politie in Frankrijk zal in
de toekomst worden uitgeoefend door de nog op te richten Conseil superieur
de la deontologie de la securite ll . Dit orgaan gaat fungeren als een centraal
meldpunt voor misstanden in het werk van alle Franse politiediensten, maar
ook andere overheidsdiensten en bewalcingsdiensten in de prive-sector. Zo
komt er een aanvullende controle op het handelen van de Police nationale en
Gendarmerie nationale.
5.2

Nederland

5.2.1

Het gezag van de officier van justitie

Het gezag van de officier van justitie over de politie heeft een dubbele
grondslag. Artikel 148 Sv. geeft de officier van justitie de leiding over het
opsporingsonderzoek.
De gezagsuitoefening op grond van artikel 13 Pw. is ruimer, want deze betreft
niet alleen het optreden van de politie in het opsporingsonderzoek, maar in
al haar taken in het kader van de strafrechtelijke handhaving van de
rechtsorde
Driehoeksoverleg

De hoofdofficier van justitie neemt op grond van zijn gezag over de politie bij
de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, deel aan het
driehoeksoverleg412. De hoofdofficier van justitie overlegt in dit kader
regelmatig met de korpsbeheerder en de korpschef over het beheer van het
politiekorps.
De korpsbeheerder stelt tevens in overeenstemming met de hoofdofficier van
justitie een ontwerp-beleidsplan voor het korps op, dat hierna door het
regionaal college officieel wordt vastgesteld. 413
Anders dan in Frankrijk, heeft in Nederland de officier van justitie dus
duidelijk mogelijIcheden om invloed uit te oefenen op de inzet van personeel
en middelen voor de opsporing.
Gespecialiseerde politiediensten

Op het gebied van sturing en controle van de politie, geldt in beginsel net als
in Frankrijk de relatieve competentie als uitgangspunt voor de
gezagsuitoefening van de officier van justitie.
409
410
411
412
413

Decret van 20-05-1903.
Wet nr. 72-662 van 13-07-1972.
Zie Rev. de la Gendarmerie nationale,
Art. 14 Pw.
Zie artt. 28 lid 1 jo 31 Pw.

1999.
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Een uitzondering bestast er in de figuur van landelijk cobrdinerend officieren
van justitie 414. Hoewel dit in de praktijk in zekere zin wel het geval is, hoeven
deze coordinerend officieren van justitie niet verbonden te zijn aan een
speciale politiedienst.
Deze situatie ligt anders bij de kemteams en het LRT. Om de sturing en
controle op het werk van deze gespecialiseerde politiediensten te vergroten,
wordt er voor gekozen om aparte officieren van justitie aan deze teams te
koppelen; in het geval van het LAT zelfs een apart parket".
Speciale officieren van justitie in verband met stu ring en controle
In Nederland geldt gezagsuitoefening van speciale CID-officieren van justitie
voor de informatieverzameling van de (R)CID's.
Naast het bestaan van teamofficieren, zorgt ook de figuur van de CID-officier
ervoor, dat in Nederland bij onderzoek naar zware en georganiseerde
criminaliteit de officier van justitie al in een zeer vroeg stadium gezag
uitoefent: de CID-officier van justitie oefent al ruim voor het begin van een
concreet onderzoek sturing en controle nit op het werk van de politie.
Ms gevolg van de uitkomsten van de Enquetecommissie opsporingsmethoden
is binnen de arrondissementsparketten een Recherche-officier van justitie
aangesteld, die als taak heeft de kwaliteit van de opsporing te controleren en
in het bijzonder de inzet van opsporingsmethoden". Zowel het profiel als de
inhoud van de ftmctie van deze Recherche-officier van justitie zijn nog niet
uitgelcristalliseerd: 'de functie van de Recherche-officier van justitie ontbeert
jets eigens' 417.
Een mogefijkheid om de functie is 'lets eigens te geven, bestaat er in dat de
Recherche-officier van justitie zich meer concentreert op de kwaliteitsbewaking van de
opsporing -daarvoor wellicht enkele specifieke instrumenten krijgt, zoals de Franse
procureur general die bezit - en in combinatie daarbij namens de hoofdofficier van
justitie de prioriteitstelling in de criminaliteitsbestrijding bepaalt

Bijvoorbeeld de landelijk coordlnerend officier van justitie voor synthetische drugs.
flit was althans de belangrijkste reden voor de oprichting van het Landelijk Bureau OM,
de voorganger van het huidige Landelijk Parket
416
Zie Opportuun, 1998.
447
Zie Tfidelfike commissie evaluatie opsporingsmethoden, 1998-1999, pp. 151-153.
414

415
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Figuur 7

Het gezag van de Nederlandse officier van justitie gedurende de
fasen van het onderzoek

Gezag van de officier van justitie

Hoofdofficier van justitie
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Opsporingsonderzoek
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Verk' staat voor het verkennend onderzoek van de politie; 'P' voor de selectie en voorbereiding van het
opsporingsonderzoek.

5.2.2 Het toezicht van het College van procureurs-generaal

De reorganisatie van het openbaar ministerie heeft de taak van de
procureurs-generaal om te waken over de `richtige' opsporine 8 in zijn
ressort doen overgaan op het College van procureurs-generaal. Het College
oefent de taak voortaan landelijk uit.
Hetzelfde is het geval voor het toezicht op de politic dat de procureursgeneraal toekomt op grond van de Politieweem.
Het toezicht op basis van de Politiewet, verbreedt de taak van het College van
procureurs-generaal tot de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde.
Aan het toezicht van het College van procureurs-generaal zijn, anders dan in
Frankrijk, geen aparte bevoegdheden ten aanzien van de politic verbonden.
Het toezicht is lange tijd meer gezien als onderdeel van de interne
gezagsverhoudingen binnen het openbaar ministerie 42° of als een voorziening
waarvan incidenteel voor bijzondere omstandigheden gebruik kon worden
gemaakt421. De bepalingen geven ook niet de bevoegdheid aan de procureurs418
418
420
421

Artt. 140 SV.
Art. 19 Pw.
Commissie openbaar ministerie, 1994, P. 80.
Enquetecommissie opsporingsmethoden, 1996a, p. 251.
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generaal om rechtstreeks aanwijzingen te geven aan alle
opsporingsambtenaren, zoals dat in Frankrijk het geval is.
Het College van procureurs-generaal heeft in Nederland geen bevoegdheid
bij het aanwijzen van hulpofficieren van justitie of andere gewone
opsporingsambtenaren'. Dit is wel het geval bij de buitengewone
opsporingsambtenaren: het College is mede belast met het toekennen en
verlengen van hun opsporingsbevoegdheid".
Ben justitiele beoordeling van politiefunctionarissen vindt in Nederland niet
plaats. In de opsporingspraktijk lijkt hier oak geen behoefte aan te bestaan.
Hetzelfde geldt voor de justitiele, disciplinaire controle op het handelen van
opsporingsambtenaren, zoals die in Frankrijk wordt uitgeoefend voor de
Chambre d'Accusation.
De centrale rol van het College van procureurs-generaal in de beleidsvorming
en de coordinatie van de opsporing is gekoppeld aan een bevelsbevoegdheid
ten aanzien van de hoofden van de parketten. In dit verband wordt naast de
constructie van de gezagsrelatie binnen het OM zoals die wordt vormgegeven
in de nieuwe Wet RO, ook het waken over de richtige opsporing aangehaald
op grond van artikel 140 Sv. 424
Ben duidelijker verband met het waken over de richtige opsporing — in
concrete zaken —, is aan de orde bij de eindbeslissing die het College neemt
over CTC-toetsingszaken en de selectie van kernteamonderzoeken.
5.2.3 Inspectiediensten

In Nederland bestaan er twee soorten diensten, die zich bezighouden met de
controle op het handelen van de politie.
Bij een aantal regiokorpsen bestaat er een eigen Bureau interne onderzoeken
of een dergelijke instantie. Grofweg vallen deze te vergelijken met de Franse
diensten, maar dan op regionaal niveau. De diensten onderzoeken in
opdracht van de eigen hierarchic eventuele misstanden binnen het korps. 425
De Rijksrecherche kan eveneens onderzoek verrichten naar misstanden
binnen de politie, maar duet dit alleen in opdracht van het College van
procureurs-generaal". De dienst bestaat uit bijzondere ambtenaren van
politie, die benoemd warden door de minister van Justitie. 427
Naast de controle op het handelen van de politie, verricht de Rasrecherche
oak onderzoek naar allerlei vormen van corruptie van andere ambtenaren en
gezagsdragers. 428

Corstens, 1995, p. 241.
Zie art. 142 lid 1 Sv.
424
Art. 140 Sv.-nieuw. Zie Kamerstukken II, 1996-1997, 25 392, fly. 3, p. 12.
425 Zie Steen, 1997.
426
De Rijksrecherche is °Melee' een dienstonderdeel van het openbaar ministerie.
427 Art 43 Pw.
424 Zie ook interview met Rijksrecherche-directeur PijI (Opportuun, 1999).

422
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5.2.4 Andere vormen van controle
Hierarchische controle

Op politiefunctionarissen is in Nederland tuchtrecht van toepassing conform
het Besluit algemene rechtspositie politie. 429
Nationale ombudsman

Een belangrijke vorm van secundaire controle op het werk van de politie
komt in Nederland van de Nationale ombudsman.
5.3

Vergelijking
Het gezag van de officier van justitie

Het gezag van de officier van justitie over de politie geldt in Frankrijk, net als
in Nederland, ook de pro-actieve fase van het opsporingsonderzoek.
Ook hebben we vastgesteld, dat het gezag van de officier van justitie niet
alleen de opsporing van strafbare feiten geldt, maar in bredere zin het
optreden ter strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en het verrichten
van taken ten dienste van justitie. Een belangrijk verschil met Nederland is
evenwel, dat het gezag van de Franse officier van justitie niet geldt voor het
verkennend onderzoek en CID-activiteiten van de politie. In Frankrijk bestaat
er dan ook geen CID-officier van justitie.
De rol van de officier van justitie in het driehoeksoverleg is in Nederland veel
sterker dan in Frankrijk. Door zijn deelneming aan de beheersdriehoek, kan
de Nederlandse hoofdofficier inspraak uitoefenen met betreldcing tot de
verdeling van middelen en de inzet van politiepersoneel voor de
recherchetaak.
In Frankrijk wordt vastgehouden aan gezag van de officier van justitie op
basis van relatieve competentie: er bestaan bijvoorbeeld geen
`teamofficieren', officieren van justitie die exclusief verbonden zijn aan een
gespecialiseerde politiedienst. In de praktijk twijfelen sommige officieren over
de wenselijkheid van een zeer nauwe betrokkenheid bij het werk van
gespecialiseerde politiediensten. Ook wordt er van de kant van justitie
getwijfeld over haalbaarheid van het aanstellen van teamofficieren: de politic
zou zich hier tegen verzetten.
Een gevolg van het ontbreken van teamofficieren is een mindere
betrokkenheid van de officier van justitie bij de activiteiten van deze
politiediensten doordat hij pas in een later stadium op de hoogte wordt
gesteld van pro-actief onderzoek. Bij de selectie en voorbereiding van
onderzoeken is de officier van justitie eveneens met aanwezig.
In de praktijk geldt in beide landen dat door specialisering en het werken in
gespecialiseerde secties binnen het parket, officieren van justitie van zelf

429

Stb. 1994, 214.
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steeds vaker samen komen te werken met bepaalde gespecialiseerde
politiediensten.
De Nederlandse Recherche-officier van justitie zou, indien zijn taken op het
gebied van kwaliteitsbewalcing bevestigd worden, voor een deel de rol krijgen
die de procureur general in Frankrijk speelt.

Het toezicht van de procureur(s)-generaal
De taken van de procureur-generaal om te waken over richtige opsporing en
vervolging in de ressorten en toezicht uit te oefenen op de politie, zijn in
Nederland overgegaan op het College van procureurs-generaal. Het College
oefent de taken voortaan voor het gehele land uit.
In FranIcrijk blijven de taken gekoppeld aan het ressort van de afzonderlijke
procureurs-generaal.
De procureur-generaal heeft in Frankrijk een aantal bevoegdheden die zijn
toezicht lcracht bij moeten zetten. Op de eerste pleats verleent de procureur
general aan elke officier de police judiciaire (OPJ) persoonlijk
opsporingsbevoegdheid. Aan deze bevoegdheid van de procureur general, is
ook de mogelilicheid verbonden om de opsporingsbevoegdheid van de officier
de police judiciaire te schorsen of af te nemen.
In Nederland speelt het College van procureurs-generaal alleen een rol bij de
aanwijzing van bijzondere opsporingsambtenaren.
De Franse procureur-generaal gaat ook over tot de beoordeling van alle
opsporingsambtenaren - met de kwalificatie OPJ - in zijn ressort. Deze figuur
ontbreekt in het toezicht van de Nederlandse procureurs-generaal.
Onderzoek in de Franse praktijk heeft geleerd, dat er enige serieuze
kanttekeningen bij deze figuur moeten worden geplaatst.
Het valt nog moeilijk in te schatten hoe de nieuwe centrale positie van het
College van procureurs-generaal in verband met het waken voor de richtige
opsporing en de uitoefening van toezicht op de politie moet worden gezien.

Justitiele disciplinaire controle op de politic
In Nederland bestaat er geen justitiele disciplinaire controle op de politie.
Deze justitiele disciplinaire controle is in Frankrijk zuiver complementair en
heeft eigenlijk alleen symbolische verdiensten.
Ondanks het feit dat in Nederland ook de mogelilicheid van ontneming van
de opsporingsbevoegdheid door de procureurs-generaal ontbreekt, lijkt er in
de opsporingspralctijk weinig behoefte te bestaan aan een vorm van justitiele
disciplinaire controle.

Conclusies
Het onderzoek naar de sturing en controle in algemene zin leidt tot de
volgende conclusies:
— het gezag van de officier van justitie is in Nederland dieper geworteld
dan in FranIcrijk, omdat de Nederlandse officier van justitie door zijn
sterke rol in het driehoelcsoverleg de mogellikheid heeft via het
medebeheer van de politie zijn gezag te onderbouwen

I
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— het gezag van de Nederlandse officier van justitie is breder, omdat zijn
gezag ook geldt voor handelen van de politie waar de Franse officier van
justitie geen gezag over heeft, zoals CID-activiteiten en het verkennend
onderzoek. Bovendien is de Nederlandse officier van justitie in
tegenstelling tot zijn Franse homoloog betrokken bij de selectie en
voorbereiding van onderzoeken.
— de bevoegdheden die aan de Franse procureur general gegeven zijn om
zijn toezicht kracht bij te zetten, geven aan hoe in Franlcrijk de sturing en
controle in algemene zin wordt bekeken. De bevoegdheden betreffen de
lcwaliteit van de opsporing, zoals het beoordelen van het functioneren
van opsporingsambtenaren (notation).
— de rol van het College van procureurs-generaal in het kader van sturing
en controle in algemene zin valt nog moeilijk in te schatten, maar is niet
te vergelijken met de rol van de Frame procureur-generaal
— er valt een vergelijlcing te maken tussen de rol van de Franse procureur
general en de Recherche-officier van justitie in Nederland

6 Sturing en controle in een
concreet onderzoek

De officier van justitie en rechter-commissaris dragen zorg voor de sturing en
controle van de politie in een concreet onderzoek. Deze sturing en controle
vloeit voort tilt:
— de bepaling welk orgaan in welke fase van het vooronderzoek de
opsporing leidt;
— de verdeling van bevoegdheden tussen politie, officier van justitie en
rechter-commissaris (opsporingsmethoden en dwangmiddelen).
De sturing van de opsporing op zaaksniveau krijgt in praktijk vorm door de
wijze waarop de toepassing van opsporingsmethoden en dwangmiddelen
geschiedt (autonoom door de politie of met aparte toestemming
(tussenkomst) van officier van justitie of rechter-commissaris).
Van belang is ook hoe het waken over de voortgang van het onderzoek, naast
de tussenkomst in het kader van de toepassing van opsporingsbevoegdheden
of dwangmiddelen, verder plaatsvindt 430. Voor zover van toepassing, zijn in
dit verband de (gemeenschappelijke) selectie van het onderzoek, de
projectvoorbereiding, de keuze van de politiedienst die het onderzoek gaat
doen en de eventuele inspraak bij de beslissing over de middelen en het
personeel dat ingezet gaan worden, bepalend.
De officier van justitie en de rechter-commissaris baseren hun controle op de
melding en verslaglegging door de opsporingsambtenaren van hun
activiteiten.
Bij de besprelcing van de sturing en controle op zaalcsniveau komen we op
een heikel punt in het tussenrapport, want het is onvermijdelijk dat we
aspecten van de rol van de officier van justitie en de rechter-commissaris
aanralcen die nog dieper onderzoek behoeven.
Een voorbeeld hiervan is de procedure tijdens het gerechtelijk vooronderzoek
in Franlcrijk om de regelmatigheid (rechtmatigheid en in zekere zin ook
doelmatigheid) van het vooronderzoek te controleren. In het eindrapport zal
uitvoerig op deze procedure worden ingegaan; nu worden alleen de
hoofdlijnen aangehaald.
Meer in het algemeen, beperken we ons in dit hoofdstuk tot het schetsen van
een aantal hoofdlijnen en het weergeven van indrulcken uit de praktijk. De
juridische onderbouwing laten we voorlopig gedeeltelijk weg.

4

" Om praktische redenen, maar ook om juridische redenen: de mogelijkheid voor de
verdachte om bij de rechter een verklaring te vragen dat de zaak geeindigd is, redelijke
termijn, duur voorlopige hechtenis.
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6.1

Frankrijk

6.1.1

De officier van justi tie
Leiding van het onderzoek

De (Oder van justitie leidt in Frankrijk het opsporingsonderzoek; enquote
preliminaire of enquete de flagrance.
De Code de procedure penale stelt in dit verband duidelijk de taak en
verantwoordelijkheid van de officier van justitie" 1 . Ook in de opsporingspraktijk is van
de kant van justitie iedereen het er over eens. dat de officier van justitie
verantwoordelijk is voor het hele opsporingsonderzoek. Toch introduceert het
wetsvoorstel over de reorganisatie van het openbaar ministerie nog een extra bepahng
die stelt dat de officier van justitie het verloop van het onderzoek controleert" 2 . Dit
wijst op problemen in de opsporingspraktijk.

Tot voor een aantal jaren geleden heeft het Franse openbaar ministerie zich
weinig met de sturing en controle van de politie beziggehouden. De politic
verrichte opsporingsonderzoek en stuurde de resultaten aan het eind van het
onderzoek naar de officier van justitie. De officier van justitie kon dan op
grond van de elementen in het dossier een vervolgingsbeslissing nemen.
Indien de politie voor haar onderzoek dwangmiddelen of
opsporingsbevoegdheden nodig had die alleen door de rechter-commissaris
kunnen worden toegepast, vorderde de officier van justitie de opening van
een gerechtelijk vooronderzoek.
Het beeld van een passief openbaar ministerie veranderde alleen tijdens de
enquete de flagrance, waar de °Meier van justitie zich op grond van de wet
genoodzaakt zag daadwerkelijk het onderzoek te sturen. Maar in de pralaijk
duurt de enquete de flagrance slechts enkele dagen, waarna er bij zware of
georganiseerde criminaliteit meestal een gerechtelijk vooronderzoek wordt
gevorderd.
De invoering van de traitement en temps reel

Om een antwoord te vinden op de grote stroom kleine strafbare feiten die het
openbaar ministerie overspoelde, werd aan het einde van de jaren '80 door
arrondissementsparketten rond Parijs een nieuw systeem van sturing
ontwikkeld: de traitement en temps reef".
De traitement en temps reel bestaat in juridisch opzicht uit de
terontdelcking' van een aantal elementaire bepalingen in de Code de
procedure penale, die de sturing en controle van de politie moeten regelen.
Daarbij moeten we vooral denken aan de verplichting die op de politie rust
Zie artt. 12 jo 41 lid 2 CPP.
Art. 41 CPP-nieuw.
43-3 De gedachte hierachter was, dat alleen als het openbaar ministerie meteen op de hoogte
wordt gesteld van heterdaadgevallen het mogelijk is am strafbare feiten af te doen door
toepassing van snelrecht. Oak kan de politie in overleg met het openbaar ministerie de
verdachte een dagvaarding uitreiken of kan het openbaar ministerie een wiize van
alternatieve afdoening voorstellen. Het systeem is inmiddels ingevoerd in 90 procent van
de Franse arrondissementsparketten.
432
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om de officier van justitie voldoende te informeren: door melding van
strafbare feiten, maar ook door het naleven van de verbaliseringsplicht 434 .
In praktische zin bestaat de sturing uit veel telefonisch contact: de politie belt verplicht
de officier van justitie bij ontdekking op heterdaad, bij aanhouding van een verdachte
en op meerdere momenten gedurende de inverzekeringstelling 435. De informatie wordt
meteen verwerkt. Ter controle worden onder andere stelselmatig de dagjournaals van
wachtcommandanten van politiebureaus opgevraagd.

De invoering van de traitement en temps reel heeft in de Franse
onderzoelcspraktijk een verschil doen ontstaan tussen de sturing en controle
van de politie in het opsporingsonderzoek naar kleinere criminaliteit en
onderzoek naar zware en georganiseerde criminaliteit. In onderzoek naar
georganiseerde criminaliteit was ineens minder sturing dan in onderzoek
naar kleine criminaliteit. In de opsporingspraktijk werd dit echter niet
meteen als een probleem ervaren.
Officieren van justitie zeggen ervan uit te gaan, dat de politie een zekere vrijheid moet
hebben in het opsporingsonderzoek om doelmatig onderzoek te kunnen doen. Zeker
ook, omdat in het gerechtelijk vooronderzoek dat in onderzoek naar zware en
georganiseerde criminaliteit op het opsporingsonderzoek volgt, de politie minder
ruimte biedt voor breed onderzoek: in de vordering gerechtelijk vooronderzoek moet
het te onderzoeken strafbare feit immers nauwkeurig worden omschreven.

De afgelopen jaren is er een proces van bewustwording aan de gang bij het
openbaar ministerie, veroorzaakt door het stuldopen van een aantal grote
onderzoeken door onregelmatigheden in het vooronderzoele 36. De sturing en
controle is verstevigd en het moment waarop de officier van justitie zich met
het opsporingsonderzoek gaat bezighouden naar voren verschoven.
Het openbaar ministerie is zelf ook grotere onderzoeken ter hand gaan
nemen437. Daarin wordt het enigszins beperkt door de kaderfunctie die het
gerechtelijk vooronderzoek vervult voor de toepassing van een aantal
opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen. Ook is de officier van justitie
verplicht om bij crimes (zware misdrijven) zo snel mogelijk de opening van
een gerechtelijk vooronderzoek te vorderen. 438
Dit neemt niet weg, dat het aantal gerechtelijke vooronderzoeken de
afgelopen jaren steeds verder daalt439. De derde - facultatieve - reden om een
•
•

Zie uitgebreid Lemonde, 1975, p. 29.
De controle op de inverzekeringstelling is in 1993 aangescherpt in verband met een
aantal misstanden.
436 Een voorbeeld hiervan is de Sentier-zaak, waarin door een gebrek aan sturing een aantal
procedure-fouten is ontstaan. Het proces tegen de verdachten heeft als gevolg hiervan
jaren vertraging opgelopen. Zie Le Monde, 11-05-1999, 06-10-1999.
•
Er wordt wel gesproken van 'enquete preliminaire diligentee'.
•
Zie art. 79 CPP.
439 Volgens recente cijfers (over 1998), heeft er in ongeveer 7 procent van de gevallen dat het
openbaar ministerie tot vervolging overgaat een gerechtelijk vooronderzOek plaats
(Chiffres-cles de la justice).
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gerechtelijk vooronderzoek te openen, de complexiteit van het te verrichten
onderzoek, wordt namelijk minder als geldig argument gezien. 44°
Volgens geinterviewde officieren van justitie en rechters-commissaris is alleen voor
ondeaoek near zware strafbare feiten, dat zich op voorhand aankondigt as zeer
complex, de opening van een gerechtelijk vooronderzoek gerechtvaardigd. Er wordt
onder officieren van justitie verschillend gedacht over het feit dat het gerechtelijk
vooronderzoek het verplichte kader is voor toepassing van opsporingsbevoegdheden
als de telefoontap. Be kaderfunctie die het gerechtelijk vooronderzoek vervult voor de
toepassing van voorlopige hechtenis, ondervindt minder kritiek.

Verdeling van bevoegdheden
De opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen zijn in het
opsporingsonderzoek verdeeld tussen de politie en de officier van justitie. De
rechter-commissaris heeft geen rot in het opsporingsonderzoek: de
toepassing van zijn bevoegdheden vereist de opening van een gerechtelijk
vooronderzoek.
Met betrekking tot onderzoek naar zware en georganiseerde criminaliteit is er
in Franlcrijk een gebrek aan regelgeving." Een groot aantal
opsporingsmethoden kan zodoende door de politie zelfstandig, zonder
expliciete wettelijke basis worden toegepast.
Dit geldt in vergelijking met de nieuwe Nederlandse wetgeving bijvoorbeeld
allerlei vormen van observant stelselmatige observatie, ook met
gebruikmalcing van videocamera's of plaatsbepalingsapparatuur, gebeurt in
Frankrijk zonder toestemming van de officier van justitie.'
Het toepassen van pseudokoop, gecontroleerde aflevering en infiltratie kan
tijdens het opsporingsonderzoek geschieden na voorafgaande toestemming
van de officier van justitie.
Na het arrest van het Cour de cassation van 1 april 1998 waarin de sanctie van
nietigheid werd opgeheven, indien er geen voorafgaande toestemming van officier van
justitie is voor gebruik van pseudokoop of infiltratie" 3, menen zeggeden op het Franse
Ministere de la Justice en sommige officieren van justitie een daling van het aantal
gevraagde toestemmingen door de politie waar te nemen.

Het doorzoeken van woningen kan in de enquete preliminaire alleen met
toestemming van de bewoner; in de enquete de flagrance heeft de politie de
bevoegdheid om zelfstandig en zonder toestemming van de bewoner, een
woning te doorzoeken.
Voor het aftappen van telecommunicatie moet er in beginsel een gerechtelijk
vooronderzoek worden geopend. Maar bij onderzoek naar georganiseerde
criminaliteit bestaat ook de (kwantitief beperkte) mogellikheid om gebruik te

440

442

443

Zie Lemesle en Pansier, 1998, P. 84.
Zie Pradel, 1998, chron. p. 58.
Dit blijkt uit de interviews. Uitgebreid over de juridische basis, Veriest (nog te
verschijnen).
Zie hoofdstuk 2.

119

maken van ecoutes administratives 444. Deze kunnen door de politie
zelfstandig in het opsporingsonderzoek worden gebruikt, zonder tussenkomst
van de officier van justitie.
Voor aanhouding buiten heterdaad is tussenkomst van de officier van justitie
nodig. Hetzelfde geldt voor inverzekeringstelling. hoewel deze bevoegdheid
zelfstandig door de politie kan worden toegepast, moet de officier van justitie
hiervan meteen op de hoogte worden gesteld. Aileen de officier van justitie
kan de inverzekeringstelling verlengen.
Voorlopige hechtenis kan alleen worden bevolen door de rechter-commissaris
en vereist derhalve in Franlcrijk de opening van een gerechtelijk
vooronderzoek.
Samenvattend blijkt de politie in Frankrijk bij onderzoek naar zware en
georganiseerde criminaliteit, deels bij gebrek aan regelgeving op het gebied
van bijzondere opsporingsmethoden, over een behoorlijke handelingsvrijheid
te beschikken.445
Voortgang van het onderzoek

De sturing en controle is in de Code de procedure penale vormgegeven op
basis van re-actief onderzoek. Het wetboek veronderstelt dat de procureur de
la Republique onmiddellijk door de politie in kennis wordt gesteld van een
gepleegd strafbaar feit 446. Hij kan vervolgens de lijnen uitzetten voor het
onderzoek in een enquete de flagrance of enquete preliminaire.
Overigens zijn er ook situaties waarin de officier van justitie zelf als eerste op de
hoogte is van (het vermoeden van) een strafbaar feit: denk bijvoorbeeld aan de
informatie die hij krijgt van TRACFIN, het Franse meldpunt inzake ongebruikelijke
transacties.

In alle andere gevallen begint de politie zelf een onderzoek (enquete
preliminaire d'office, vaak 'enquete d'initiative' genoemd). Dit is bijna altijd
het geval bij pro-actief onderzoek.
Zoals we eerder hebben gezien is de officier van justitie in Frankrijk niet
betrokken bij de selectie en projectvoorbereiding van de enquetes d'initiative
die de politie ter invulling van vrije ruimte begint.
Bij gespecialiseerde politiediensten (Offices centraux en divisions van de DCPJ,
brigades van de Prefecture de police de Paris) wordt ruimte vrijgehouden voor eigen

" Zie hoofdstuk 2.
Een recente aanpassing van art. 77-1 CPP verandert niets: in plaats van dit artikel de basis
te maken voor de verplichte toestemming van de officier van justitie voor een aantal
opsporingshandelingen, zoals het vorderen van gegevens (van bijvoorbeeld
telecommunicatiemaatschappijen), is gekozen voor een beperldng tot 'toestemming voor
technisch onderzoek' (door een politielaboratorium). Zie verder Verrest (nog te
verschijnen).
446 Aileen voor emstige delicten is een dergelijke handelwijze realistisch, zie Lemonde, 1975,
pp. 31-33. Zie ook Matsopoulou, 1996, P. 155.
4
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onderzoek, varierend van 20 tot 50 procent van de daadwerkelijke
opsporingscapaciteit.

Door de afwezigheid van gezag over de CID-activiteiten van de politie en het
verkennend onderzoek, en door het ontbreken van teamofficieren speelt dit
onderzoek zich voor een deel buiten het gezichtsveld van de officier van
justitie af.
De officier van justitie kan pas gaan sturen, als hij door de politie op de
hoogte wordt gesteld van het onderzoek. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de
politie de toestemming van de officier van justitie nodig heeft voor het
gebruik van dwangmiddelen of opsporingsbevoegdheden. Aangezien de
Franse wet voor een groot aantal opsporingsmethoden en enkele
dwangmiddelen niet voorziet in een regelgeving of in de vereiste van
toestemming van de officier van justitie, is het theoretisch pas op een laat
moment in het onderzoek nodig om de officier van justitie op de hoogte te
brengen.
In de opsporingspraktijk is het sinds enige jaren regel, dat de politie de
officier van justitie op de hoogte stelt van een enquete preliminaire d'office
zodra er enig zicht is op verdachten aide strafbare feiten te lcwalificeren zijn.
Het wetsvoorstel over de reorganisatie van het openbaar ministerie schept een nieuw
artikel in de Code de procedure penale dat hetzelfde zegt" 7. Bovendien mag de politie
niet langer dan zes maanden zelf met een ondeaoek bezig zijn, zonder dat de
procureur de la Republique op de hoogte is gesteldne. Genterviewde officieren van
justitie menen een tendens te zien, dat de officier van justitie op een steeds eerder
moment door de politie van het onderzoek op de hoogte wordt gesteld.

lndien de officier van justitie op de hoogte wordt gebracht van een strafbaar
felt, geeft hij de politie opdracht een onderzoek in te stellen. Loopt er reeds
een onderzoek, dan geeft hij formed de opdracht am met het onderzoek
door te gaan449. Ook kan hij de opening van een gerechtelijk vooronderzoek
vorderen.
De officier van justitie heeft de mogelijlcheid de politiedienst te kiezen die
zich met het onderzoek bezighoude s°.
In een aantal gevallen figt het gebruik van de keuzemogelijkheid voor de hand. Op de
eerste plaats als een politiedienst slechts een beperkte territoriale competentie heeft
en het onderzoek duidelijk grate vertakkingen heeft. Op de tweede pleats, indien er
voor het onderzoek specifieke kennis nodig is: het onderzoek kan op deze wijze door

447
448

419

450

Art, 75-2 CPP-nieuw.
Deze termijn tijdens de parlementaire behandeling door de Assemblee nationale
teruggebracht van een jaar naar zes maanden.
Art. D. 51 CPP. Zie over de inhoud van deze bepaling J. Coulon in noot onder CRIM.
24-02-1999, D. 1999, jur. pp. 460-462.
Art. D. 2 lid 3 jo D. 4 CPP.
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de officier van justitie worden 'opgeschaald tot aan de DCP.P 5'. Een derde
toepassingsmogelijkheid is de interessantste: als er de officier van justitie niet tevreden
is over het werk van de politie - de politie verleent bijvoorbeeld geen prioriteit aan het
onderzoek dan kan hij een andere dienst het onderzoek laten doen; eventueel zelfs
een dienst van een ander politiekorps. Officieren van justitie proberen het laatste niet
teveel te doen, want ze zijn er zich van bewust dat het afnemen van een zaak kwaad
bloed kan zetten bij een politiedienst.

Het wetsvoorstel inzake de reorganisatie van het openbaar ministerie bouwt
verder op deze wijze van sturing en controle, waarbij de officier van justitie
een raamwerk bepaalt voor de opsporing.
De officier van justitie lcrijgt de mogelijkheid om bij een onderzoek van enige
omvang gezamenlijk met het hoofd van de politie de inzet van middelen en
personeel te bepalen.
De officier van justitie kan volgens het wetsvoorstel ook de termijn bepalen
waarbinnen het onderzoek dat hij aan de politie heeft opgedragen moet zijn
verricht452.
Verbaliseringsplicht

In beginsel geldt in Frankrijk net als in Nederland dat de politie van alle
opsporingshandelingen die zij verricht afzonderlijk proces-verbaal
opmaakt.453
Daamaast kent de politie nog aanvullende verslaglegging, onder andere in de
vorm van samenvattende rapporten. 454
De processen-verbaal moeten tijdens de enquete de flagrance meteen naar
de officier van justitie worden gestuurd. Tijdens de enquete preliminaire ligt
dit anders: de politie kan wachten tot het onderzoek is afgerond en dan de
processen-verbaal gebundeld naar de officier van justitie sturen 455. Deze
bepaling sluit aan bij wat we eerder hebben gezegd over het moment waarop
de officier van justitie op de hoogte wordt gesteld van een enquete
d'initiative.
Op grond van interviews met chefs van gespecialiseerde politiediensten en Zwacriofficieren van justitie valt aan te nemen, dat het gebruik van bijzondere
opsporingsmethoden om bepaalde informatie te verkrijgen veelal onvermeld blijft. In de
opsporingspraktijk blijkt ook dat met een beroep op de relevantieregel, politie en
officier van justitie stukken met betrekking tot het gebruik van bijzondere
opsporingsmethoden (zoals de foestemming om pseudok000p of infiltratie toe te

451

De Frame officier van justitie kan dus zelf een beslissing nemen over de
'kernteamwaardigheid' van een onderzoek. Interessant is de vraag of de DCPJ dit zelf niet
beter kan. In de praktijk wordt er 'onderhandeld' over de merite van de zaak.
452
Deze bepaling zorgt voor een analogie met de gang van zalcen bij onderzoek op basis van
een commission rogatoire.
Art. D. 10 CPP.
454 Zie Matsopoulou, 1996, pp. 781-782.
455 Art. D. 11 CPP. Zie over de verhouding met art. R. 2 CPP, Decocq e.a., 1998, p. 50.
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passen) in een aantal gevallen buiten het dossier header'', am redenen van
geheimhouding van opsporingstechnieken en veiligheid van betrokkenen.

Het contact tussen officier van justitie en de politie in de praktijk
Er vindt vanaf het moment dat de officier van justitie op de hoogte is gesteld,
frequent contact plaats tussen de politie en de officier van justitie. De politie
doet de (Oder van justitie verslag van het verloop van het onderzoek en
vraagt regelmatig om advies in verband met het gebruik van
opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen.
De officier van justitie houdt afstand ten opzichte van de concrete
opsporingshandelingen van de politie. In dit opzicht wordt het noninterventiebeginsel gepredikt: de politie verricht het onderzoek, magistraten
zorgen voor juridische sturing en controle.

ZeIfs gespecialiseerde officieren van justitie, voor wie de verleiding zou
kunnen bestaan om zich intensief met het onderzoek te bemoeien', houden
vast aan een magistratelijke opstelling.
ZoaIs een Zwacri-officier van justitie het tijdens een interview uitdrukte: 'de politie
weet vast beter am te gaan met informanten dan ik'. Het maken van afspraken met
criminele informanten over een eventuele getuigenis vindt de officier van justitie
indruisen tegen zijn magistratelijke rot Bovendien heeft dit in het Franse recht weinig
zin: deze personen kunnen zodanig bij de zaak betrokken zijn, dat de rechtercommissaris ze erna in het gerechtelijk vooronderzoek oak tegenkomt. Aangezien de
rechter-commissaris onderzoekt op grond van de feiten waarvoor een vordering is
uitgegaan, is hij nadien ook vrij een informant als verdachte aan te merken.

Officieren van justitie stellen dat het contact met de politie op een
vertrouwensrelatie beruse m.
Dit staat in schril contrast met de bewering van de meeste geintewiewde officieren
van justitie, dat de politie in de opsporing het vuile werk moet doen. Hierin worden ze
gesteund door uitspraken van de chefs van gespecialiseerde politiediensten. Deze
'werkverdelings is kennelijk een uitgangspunt in de Franse opsporingspraktijk.

De afstand tot de concrete opsporingshandelingen van de politie blijft op
deze wijze groat. Aangezien het Franse openbaar ministerie net zozeer onder
'negatieve controle' van de politie staat als het Nederlandse openbaar

Het Cow de cassation heeft echter beslist dat in beginsel alle elementen in het dossier
moeten zijn terug te vinden, omdat tijdens het gerechtelijk vooronderzoek de Chambre
d'Accusation in de daarvoor speciaal ingerichte procedure de regelmatigheid van
opsporingshandelingen moet kunnen onderzoeken, Zie CRIM. 30-11-1995, Rettsc.crim.
1996, p. 400 met noot Dintilhac.
157 Te meer de Franse officier van justitie over alle bevoegdheden van een
opsporingsambtenaar beschikt ex. art. 41 lid 4 CPP, Zelf is hij echter geen
opsporingsambtenaar.
Enquatecommissie opsporingsmethoden, 1996a, p. 250.

456
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ministerie459, lijkt er van daadwerkelijke sturing en controle geen spralce te
kunnen zijn.
Het 'vertrouwen' ontstaat echter niet vanzelf. Officieren van justitie lijken
zich terdege bewust van de negatieve controle van de politie en bedelven een
politiefunctionaris geregeld onder een spervuur van vragen. Uitgangspunt
van die vragen en van de controle op de opsporingshandelingen van de
politie is en blijft het dossier: het bewijs dat daarin figureert, moet
brandschoon zijn. Helaas is er minder belangstelling voor handelingen van
de politie in het onderzoek, die niet in direct verband staan tot het
verzamelde bewijs.
Wat tijdens stages opvalt is de autoritaire houding van officieren van justitie ten
opzichte van de politie in een onderzoek. Ook in contact met een commissaris van
politie is de toon vrij dwingend. Dit is zelfs niet anders, als men elkaar kent en graag
samenwerkt.

Parallelle opsporing

Met de vordering van een gerechtelijk vooronderzoek, doet de officier van
justitie in Frankrijk in beginsel afstand van het onderzoek. ParaBelle
opsporing is in Frankrijk absoluut verboden 46°.
De rechter-commissaris leidt het gerechtelijk vooronderzoek, stelt het dossier
samen en neemt aan het einde van het onderzoek een beslissing over de
verdere vervolging. Anders dan in Nederland, is de officier van justitie dus
geen dominus litis.
Het openbaar ministerie dreigt bij gevolg de interesse in het onderzoek kwijt te raken.
Met een beroep op de 'ondeelbaarheid' van het openbaar ministerie,
vertegenwoordigt volgens de geInterviewde rechters-commissaris telkens een andere
officier van justitie het openbaar ministerie bij handelingen van de rechter-commissaris;
als er al een officier van justitie aanwezig is. Het openbaar ministerie ging zich pas
weer in de zaak verdiepen, als het bij sluiting van het gerechtelijk vooronderzoek een
conclusie moest schrijven. 461
In een stijgend aantal arrondissementsparketten is het tegenwoordig gebruikelijk am
dezelfde officier van justitie het hele traject te laten doen: van opsporingsonderzoek tot
onderzoek ter terechtzitting. 4"

De vraag is, hoe deze gang van zaken zich verhoudt met het gezag van de
officier van justitie over de politie: tijdens het gerechtelijk vooronderzoek
heeft de officier van justitie geen zicht meer op het handelen van de politie,
terwijl deze formed l gezien nog steeds onder zijn gezag staat 463.
459

Het handelen van de officier van justitie is gebaseerd op de informatie die hij van de
politie lcrijgt. Zie o.a. Enquetecommissie opsporingsmethoden, 1996a, pp. 247-248.
Zie CRIM. 15-06-1993, Dr. penal 1993, chron. 57 met noot Lesclous en Marsat. Hierover
verder Matsopoulou, 1996, pp. 161-165.
461
Zie Lemesle en Pansier, 1998, pp. 78-80.
462 Met name bij het arrondissementsparket van Bobigny. In Parijs functioneert dit beginsel
nog met.
Het enige wat hij kan doen is terugvallen op voorbereiding van de notation door de
procureur general, zie hoofdstuk 5.
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6.1.2

De rechter-commissaris

Leiding van het onderzoek
De rechter-commissaris leidt in Frankrijk het gerechtelijk vooronderzoer.
Tijdens het gerechtelijk vooronderzoek stuurt en controleert de rechtercommissaris het onderzoek van de politie. Het gehele onderzoek geschiedt
onder zijn verantwoordellilcheid465.
Verdeling van bevoegdheden
De Franse wet gaat er vanuit, dat de rechter-commissaris zelf onderzoek
doet4". De rechter-commissaris kan volgens artilcel 81 CPP alle
— rechtmatige — opsporingshandelingen verrichten of laten verrichten, the
volgens hem bij lcunnen dragen aan het yin den van de materiele waarheice 67.
Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat op een aantal plaatsen in de wet wordt
aangegeven, dat opsporingsbevoegdheden tijdens het opsporingsonderzoek
door de officier van justitie worden toegepast en in het gerechtelijk
vooronderzoek door de reciter-commissaris: dit is bijvoorbeeld het geval bij
pseudokoop en infi1tratie 466.
Een vraag waar in Frankrijk zowel in de literatuur als in de praktijk geen
antwoord op te vinden valt, is hoe de grenzen moeten worden bepaald van
artikel 81 CPP, vooral in relatie tot het legaliteitsbeginsel: welke niet geregelde
opsporingsmethoden er door de reciter-commissaris op basis van het artikel
mogen worden toegepast."9

In de praktijk verricht de rechter-commissaris nauwelijks zelf
onderzoekshandelingen, op het verhoor van de verdachte en getuigen na.
Afgezien van het feit dat de rechter-commissaris nooit in alle dossiers die hij onder
zich heeft - meestal net onder de honderd gehjktijdig onderzoek zou kunnen doen,
beschikt hij ook niet over de middelen en in veel gevallen niet over de kennis om
onderzoek te doen. Zo heeft de rechter-commissaris geen toegang tot allerlei
politieregisters (van kentekenregistratie tot CID-register): rechters-commissaris geven
in interviews aan dit als een belangrijke hindernis te beschouwen in hun streven om
snel en effectief onderzoek te kunnen doen.

De rechter-commissaris laat bij gevolg een groot deel van het onderzoek over
aan de politie.

Af te leiden tilt artt. 14, 81 CPP. De mogelilicheid voor de rechter-commissarls om zich in
een enquete de flagrance te mengen, is door de wet van 23-06-1999 uit de Code de
procedure penale verdwenen.
165 Zie o.a. art. 81 lid 5 CPP.
Chambon, 1997, p.67.
Art. 81 lid 1 CPP. Het onderzoek van de rechter-commissaris is gericht op het verkrijgen
•
van bewijs a charge, maar ook a decharge.
466 Zie art. 706-32 CPP.
469 Over de grenzen van de bevoegdheidsverlening van art. 81 CPP, zie Matsopoulou, 1996,
pp. 257-321 en slotredenering Cour de cassation in GRIM. 16-12-1997, B. 427.
•
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Hij doet dit door opdrachten (commissions rogatoires) aan de politie te geven,
om onder zijn verantwoordelijkheid onderzoekshandelingen te verrichten."
De politie mag bij de uitvoering van de commission rogatoire gebruik maken
van alle bevoegdheden van de rechter-commissarie n. Zij profiteert dus onder
andere van diens mime bevoegdheden inzake inverzekeringstelling,
doorzoeking en inbeslagneming. Het verhoor van getuigen dat de rechtercommissaris aan de politic delegeert, geschiedt net als bij de rechtercommissaris zelf onder ede.
Er bestaat echter een groot aantal beperkingen 472. Allereerst is de politic
gebonden aan de grenzen aangegeven in de commission rogatoire, die op
hun beurt afhangen van het in de vordering van het gerechtelijk
vooronderzoek omschreven feiten. 473
Er ontstaat in de ogen van de chefs van gespecialiseerde politiediensten een groot
verschil tussen 'eigen onderzoek' en onderzoek dat geschiedt onder leiding van
justitie. Het onderzoek dat geschiedt in het gerechtelijk vooronderzoek, is gericht op
een specifiek strafbaar feit: voor onderzoek naar vertakkingen zou weinig
belangstelling bestaan. Bij gespecialiseerde politiediensten wordt de gang van zaken
wel aangeduid als 'ad hoc'-onderzoek. Financieel rechercheren zou bijvoorbeeld te
veel worden ingezet 'om het lijk te laten praten', waarmee wordt bedoeld dat
onderzoek naar witwaspraktijken en wederrechtelijk verkregen voordeel moeilijker
verloopt als de verdachte al lang en breed is gearresteerd, dan wanneer hij nog volop
bezig is met zijn criminele activiteiten.

Verder zijn er bevoegdheden die de wet exclusief aan de rechter-commissaris
toebedeelt, zoals het verhoor van de verdachte. 474 Een aantal
opsporingsbevoegdheden mag alleen worden toegepast na een machtiging
van de rechter-commissaris. Dit geldt onder andere voor de telefoontap en
toepassing van pseudokoop of infiltratie.
In de pralctijk blijkt dat ook bij toepassing van andere
opsporingsbevoegdheden eerst overlegd wordt met de rechtercommissaris475.
Sommige rechters-commissaris geven in interviews aan, dat zij hierover aan het begin
van het onderzoek met de politic afspraken maken. De politic neemt volgens de
genterviewde rechters-commissaris meestal contact op met de rechter-commissaris
voordat zij overgaat tot een huiszoeking 476. Ook van het gebruik van
opsporingsmethoden die niet door de wet geregeld zijn, wordt de rechter-cornmissaris
vaak op de hoogte gesteld. We moeten hierbij bijvoorbeeld denken aan het vermelden
van vormen van stelselmatige observatie, zonder dat daarvoor gebruikte technieken
aan de orde komen.

470
471
472
473
474
475
476

Zie voor het juridische kader Chambon, 1997, pp. 289-302.
Art. 152 lid 1 CPP.
Zie voor een extensieve opsomming Matsopoulou, 1996, pp. 228-294.
Matsopoulou, 1996, pp. 219-228 en 316-323.
Art. 152 lid 2 CPP.
Beginsel neergelegd in art. D. 34 CPP.
Maar kennelijk niet altijd: zie Clement Mazetier en Portelli, 1998, p. 906.
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In de praktijk vallen er echter verschillen vast te stellen tussen de opvattingen en
handelswijzen van verschillende rechters-commissaris. Ook in de literatuur bestaat er
weinig duidelijkheid over de vraag voor uitoefening van welke bevoegdheden de
politie contact op zou moeten nemen met de rechter-commissaris. 477

Voortgang van het onderzoek

De rechter-commissaris stuurt het onderzoek van de politie vooral door het
uitvaardigen van de commissions rogatoires.
De mate waarin door de rechter-commissaris met de commissions rogatoires
ook daadwerkelijk sturing aan het onderzoek van de politie kan worden
gegeven, verschilt naar gelang er zicht is op verdachten en het feitencomplex.
Met name in het geval dat een gerechtelijk vooronderzoek is geopend om
toestemming van de rechter-commissaris te krijgen voor opsporingsbevoegdheden
zoals een telefoontap, bevindt het eigenlijke onderzoek zich vaak in een te vroeg
stadium om de politie specifieke opdrachterne geven. Er rest de rechter-commissaris
weinig anders, dan een zogenaamde commission rogatoire generale uit te
schrijverr: 'verricht alle benodigde handelingen voor het ophelderen van het
genoemde felt en het vinden van de daders'. De enige grens die gesteld wordt aan
het onderzoek van de politie, is het in de commission rogatoire omschreven strafbare
felt. Deze manier van onderzoek wordt wel bekritiseerd als het verstrekken van een
blanco volmacht aan de politie.

De rechter-commissaris stelt vervolgens een termijn vast, waarin de politie
haar onderzoek op basis van de commission rogatoire moet hebben
afgerond. In de praktijk worden de gestelde termijnen (maximaal twee
maanden, indien er nog substantieel onderzoek man warden gedaan) vaak
overschreden. Rechters-commissaris ergeren zich hieraan, maar kunnen, zo
blijkt gedurende stages, weinig meet doen dan de politiedienst vragen het
onderzoek te bespoedigen.
De rechter-commissaris heeft een aantal bevoegdheden om het onderzoek te
sturen, die we al zijn tegengekomen bij de officier van justitie: de
mogelijkheid een politiedienst te kiezen, wordt door het wetsvoorstel inzake
de reorganisatie van het openbaar ministerie binnenkort aangevuld door de
bevoegdheid om samen met de politie te bepalen welke middelen nodig zijn
en hoeveel personeel er wordt ingezet.
De rechter-commissaris kan naast commissions rogatoires oak verschillende
arrestatiebevelen (mandats) uitvaardigen.
Tenslotte behoudt de rechter-conunissaris altijd de mogelijkheid om zelf
onderzoek te doen. Hij kan hiervoor bijstand van de politie vorderen 479.

477
471;
179

Zie bijvoorbeeld Matsopoulou, 1996, pp. 246-248.
Vgl. echter Matsopoulou, 1996, p. 227.
Al te leiden Mt att. 14 CPP. Zie CR1M. 26-02-1997, D. 1997, Mr. pp. 297-302 met noot
Prada
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Verbaliseringsplicht

De naar aanleiding van de commission rogatoire opgemaakte processenverbaal moeten zo spoedig mogelijk naar de rechter-commissaris gestuurd
worden."°
Rechters-commissaris kunnen het blijkens interviews slecht verteren, dat de
politic stelselmatig haar eigen hierarchic over de uitkomsten van het
onderzoek op basis van een commission rogatoire inlicht. Ze zien hierin een
aantasting van hun onafhanIcelijIcheid en een gevaar voor lelcken.
Effectieve controle

De verplichting voor de rechter-commissaris om volstrekt onafhankelijk en
onpartijdig onderzoek te doen, noodzaakt tot een strenge controle op het
handelen van de politic. Zeker omdat, zoals we hebben gezien, de politic het
belangrijkste deel van het onderzoek voor haar rekening neemt en daarbij
handelt op basis van de ruime bevoegdheden van de rechter-commissaris.
De controle vindt voor een deel plaats door toestemming voor en het overleg
over het gebruik van opsporingsmethoden.
Het accent ligt echter duidelijk op controle na afloop van het onderzoek. De
verantwoordelijIcheid voor de handelingen van de politic vertaalt zich in de
verplichting voor de rechter-commissaris om de resultaten van de
commissions rogatoires nauwkeurig te controleren 481 . Tijdens stages blijkt dit
ook te gebeuren.
In het gerechtelijk vooronderzoek is een aparte procedure voorzien ter
controle van de regelmatigheid van het onderzoek. Deze kan worden
aangespannen door de verdediging, maar ook door de officier van justitie en
de rechter-commissaris zelf. De Chambre d'Accusation spreekt zich uit over
de regelrnatigheid van onderzoekshandelingen en over de gevolgen die
moeten worden verbonden aan een eventuele nietigheid 482.
In deze procedure kan bijvoorbeeld de rechtmatigheid van het gebruik van
opsporingsbevoegdheden als pseudokoop of infiltratie aan de orde komen. In veel
gevallen wordt er ook gekeken naar de herkomst van elementen in het dossier: het is
in het Franse recht slechts onder voorwaarden mogelijk om informatie uit een
gerechtelijk vooronderzoek te voegen in een ander gerechtelijk vooronderzoek.

De Chambre d'Accusation kan in deze procedure tijdens het gerechtelijk
vooronderzoek ook de rechtmatigheid van opsporingshandelingen
beoordelen die zijn verricht in de enquete preliminaire, voorafgaand aan het
gerechtelijk vooronderzoek483.

'" Er is echter een conflict tussen artt. 151 lid 4 en R. 2 CPP; in de praktijk worden pv's pas
aan het einde van de termijn van de commission rogatoire ingestuurd. Toegestaan door
CRIM. 10-01-1989, B. 8.
"1 Art. 81 lid 5 CPP.
482 Zie Chambon, 1997, pp. 350-357.
483 Zie CRIM. 30-06-1987, B. 276.
4
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Het contact tussen rechter-comrnissaris en politic
De rechter-commissaris communiceert rechtstreelcs met de politie, zonder
tussenkomst of aanwezigheid van de Older van justitie.
Bij aanvang van het onderzoek maalct de rechter-commissaris afspralcen met
de politie over de momenten waarop met elkaar overlegd zal worden over het
verloop van het onderzoek, voor een deel gekoppeld aan de termijnen die
warden gesteld voor het voltooien van het onderzoek op grand van de
commission rogatoire.
Aangezien de rechter-commissaris het onderzoek leidt, vindt er af en toe zeer
intensief contact met de politie plaats. Dit is zeker het geval als er in het
onderzoek belangrijke beslissingen moeten warden genomen: denk aan het
plannen van de aanhouding van de hoofdverdachte(n).
Net contact tussen polite en rechter-commissaris kan dan oplopen tot een tiental
telefoongesprekken per dag. De rechter-commissaris toont zich terughoudender wat
betreft bezoek aan het potitiebureau, hoewel dit juridisch gezien niet op
belemmeringen stuit"°.

De rechter-commissaris zal zich ook in contact met de politie altijd als
rechter moeten gedragen en afstand moeten bewaren. Aan de andere kant
brengt die afstand juist het gevaar voor negatieve controle van de politie op
de rechter-commissaris: een te grote negatieve controle kan de rechtercommissaris zich, gezien zijn verantwoordelijlcheid voor het gerechtelijk
vooronderzoek, niet veroorloven.
Rechters-commissaris beroepen zich in dit verband op hun ewaring en kennis van de
opsporing. Zonder zich tot in de details met het onderzoek te bemoeien. zouden ze
zich toch een indruk kunnen vormen van het onderzoek en enwor zorgen Oat ze de
controle over de gang van zaken behouden. Specialisatie speelt daarbij ook een rot

Het bepalen van de afstand tot de politie levert kortom een tegenstrijdige
situatie op, waarin de rechter-commissaris er uiteindelijk toch voor Iciest om
zoveel mogelijk op de hoogte te zijn van het onderzoek.
Hierin schuilt wel het gevaar dat er een schijn van partijdigheid ontstaat, als
de rechter-commissaris op een later tijdstip rechterlijke beslissingen neemt
over de toepassing van dwangmiddelen en verdere vervolging.
Rechters-commissaris zijn zelf deze mening niet toegedaan. Ze gaan ervan
uit, dat een goede kennis van het onderzoek, juist beter in staat stelt om tot
een trechterlijk . oordeel te komen.
Het verplichte kader van het gerechtelijk vooronderzoek voor bun optreden,
zorgt er volgens de rechters-commissaris voor dat zij zich altijd
verantwoordelijk voelen voor de handelingen die ze verrichten, zelfs als het
gaat om het geven van een machtiging voor een telefoontap.
Zie CR1M. 28-05-1990, B. 216: Ms de rechter-commissaris zich naar een politiebureau
begeeft is dit geen officiele verplaatsing, waarvoor hij vergezeld moet zijn van zijn grittier
en waarvan hij een proces-verbaal moet opstellen.
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Als het gerechtelijk vooronderzoek op zou houden het verplichte kader te zijn voor de
handelingen van de rechter-commissaris, zou in de ogen van ondervraagde rechterscommissaris hun rot volkomen uitgehold worden. Termen die in dit verband door
respondenten gebruikt worden zijn 'alibi-rechter' en 'stempel-rechter'.

Een zelfde redering speelt bij de beslissingen van de rechter-commissaris
over inbewaringstelling en gevangenhouding.
Bijna alle rechters-commissaris reageren furieus op de suggestie dat de combinatie
van hun bevoegdheden op dit punt zou leiden tot misbruik; vaak wordt namelijk
gesteld dat de rechter-commissaris kan dreigen met voorlopige hechtenis om de
verdachte te laten bekennen 485.
Rechters-commissaris stellen dat de verdachte in voorlopige hechtenis wordt gesteld,
indien er sprake is van een geval en een grond voor toepassing van voorlopige
hechtenis. Tegen de beschikking kan meteen . in beroep worden gegaan bij de
president van de Chambre d'Accusation 486 , waarna nog tat van andere rechtsmiddelen
open staan.

Toch stemt ongeveer de helft van de rechters-commissaris ermee in dat de
beslissing hierover door een wetsvoorstel van de Reforme de la Justice wordt
toebedeeld aan een andere rechter'
Figuur 8

Effectieve sturing en controle in de verschillende fasen van het
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van justitie op de hoogte raakt van het onderzoek. Moment 2 wordt gevormd door de opening van een
gerechtelijk vooronderzoek.
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Zie Vichnievslcy, 1999, P. 27.
Het zogenaamde drefere-liberte.
Een vice-president van het TGI zou als 'juge de la detention provisoire' voortaan moeten
beslissen over inbewaringstelling en gevangenhouding. De rechters-commissaris zien in
deze figuur geen enkele toegevoegde waarde voor rechtsbescherming van de verdachte.
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6.2

Nederland

6.2.1

De officier van justitie
Leiding van het onderzoek

De officier van justitie leidt in Nederland het opsporingsonderzoek. Ook het
strafrechtelijk financieel onderzoek vindt plaats onder leiding van de officier
van justitie.
De sturing en controle door de officier van justitie heeft sinds een aantal
jaren in Nederland zowel in de regelgeving als in de opsporingspraktijk een
sterke ontwilckeling doorgemaakt. flit is vooral het geval bij onderzoek naar
zware en georganiseerde criminaliteit.
Zonder uitgebreid anderzoek op dit punt te,hebben gedaan, lijkt uit de
opsporingspraktijk near voren te komen dat de sturing en controle van onderzoek naar
kleinere criminaliteit in Nederland in verhouding achterlAft. Gewezen wordt in
interviews op de - in vergelijking met het Franse recht - late melding van
inverzekeringstellingen.

Verdeling van bevoegdheden

De verdeling van bevoegdheden tussen politic, officier van justitie en rechtercommissaris inzalce de toepassing van dwangmiddelen, blijft in de nieuwe
wetgeving ongewijzigd. De politic beschikt over bevoegdheden am de
verdachte in verzekering te stellen. De officier van justitie is nodig am de
verdachte buiten heterdaad aan te houden en de inverzekeringstelling te
verlengen. In het tweede deel van de inverzekeringstelling volgt voorgeleiding
aan de rechter-conunissaris. De bevoegdheid om de verdachte in bewaring te
stellen komt toe aan de rechter-commissaris.
De verdeling van bevoegdheden in het kader van de regeling van
opsporingsbevoegdheden, geeft een ander beeld. Er wordt in Nederland met
de invoering van de Wet BOB gekozen voor een systeem waarbij de beslissing
over het gebruik van bevoegdheden in beginsel toekomt aan de officier van
justitie.
Voor onderzoek naar zware err georganiseerde criminaliteit betekent dit dat
op grand van de nieuwe wetgeving, bijna alle te gebruiken
opsporingsbevoegdheden door de officier van justitie moeten worden
'bevolen'. DR geldt onder andere voor stelselmatige observatie, het
stelselmatig inwinnen van informatie, pseudokoop en infiltratie. 488
Ook bij opsporingsbevoegdheden waarvoor een machtiging van de rechtercommissaris benodigd is, zoals het doorzoeken van woningen, het aftappen
van telecommunicatie en het direct afluisteren, wordt de bevoegdheid van de
°Wider van justitie om te beslissen over de eigenlijke inzet van de
opsporingsbevoegdheden centraal gesteld. flit komt ook tot uitdruklcing in
488

Zie resp. ant. 126g. 126o, 126j, 126qa, 1261, 126q, 126h, 126p Sv.-nieuw.
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het felt, dat de officier van justitie zorg draagt en verantwoordelijk is voor de
technische uitvoering van de methoden 489 .
De tussenkomst van de officier van justitie is dus bepalend voor het verloop
van het onderzoek. Op deze wijze raakt de officier actief betrolcken bij het
opsporingsonderzoek.
De interventies van de officier . van justitie verhogen de mogelijkheden voor een 'real
time' controle op het handelen van de politie. In de opsporingspraktijk wordt wisselend
gedacht over de mogelijke gevolgen van de vele interventies: sommige geInterviewde
officieren van justitie zien er een bevestiging van hun magistratelijke rot als toetser van
opsporingsbevoegdheden in, andere zijn beducht voor een te nauwe betrokkenheid bij
operationele beslissingen van de politie.
Door het bestaan van parallelle opsporing, geldt de verdeling van
bevoegdheden tussen de politie en de officier van justitie gedurende het hele
vooronderzoek.
Voortgang van het onderzoek

In Nederland ligt na de IRT-affaire en de Enquetecommissie
opsporingsmethoden bij de sturing en controle van de politie het accent op
tussenkomst van de officier van justitie op alle momenten van het
vooronderzoek, of zelfs daarvoor, in het verkennend onderzoek.
Een zeer belangrijk punt is daarbij de selectie en voorbereiding van
onderzoeken, waarin bij de opsporing van zware en georganiseerde
criminaliteit de officier van justitie sinds een paar jaar altijd wordt
betroldcen490 .
De Nederlandse officier van justitie heeft daarentegen niet de mogelijkheid
om een politiedienst te ldezen of om formeel inspraak uit te oefenen met
betreldcing tot de middelen en het personeel dat voor een onderzoek moet
worden ingezet491 .
De officier van justitie kan zelf onderzoeken niet opschalen, door bijvoorbeeld te
bepalen dat een onderzoek over moet gaan naar de divisie zwacri van de regionale
recherche of zelfs naar een kernteam. Eventuele afspraken omtrent de inzet van
middelen en personeel, zouden op het niveau van de driehoek moeten worden
gemaakt.
De officier van justitie heeft ook geen expliciete bevoegdheid om een termijn te stellen
aan het onderzoek van de politie. In de praktijk vinden er wel vormen van
termijnstelling voor het onderzoek plaats, in combinatie met de termijnen die gelden
voor het gebruik van opsporingsbevoegdheden en de toepassing van dwangmiddelen.

Kamerstulcken II, 1996-1997, 25 403, nr. 3, p. 15.
'99 In hoofdstuk 4 is de speciale procedure voor selectie van onderzoeken van kemteams
behandeld.
49 ' Zoals voorgesteld in het Franse wetsvoorstel met betrekking tot de reorganisatie van het
openbaar ministerie.
489
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Verbaliseringsplicht

De verbaliseringsplicht is in Nederland, ook met betrelcking tot het gebruilc
van bijzondere opsporingsmethoden, sinds enige tijd duidelijker geregeld 492.
Uitgangspunt is dat van iedere opsporingshandeling proces-verbaal worth
opgemaakt. Het opmaken en inzenden van een proces-verbaal mag slechts
achterwege blijven, als de onderzoeksverrichting of bevinding iedere
relevantie mist.
ParaIlene opsporing

In Nederland loopt het opsporingsonderzoek door tijdens het gerechtelijk
vooronderzoek. Inmiddelstis deze vreemde figuur van parallelle opsporing
volledig geaccepteerd493 . De Wet herziening gerechtelijk vooronderzoek en de
Wet BOB bouwen voort op de gedachte dat de officier van justitie gedurende
het hele vooronderzoek de opsporing
6.2.2 De rechter-commissaris

De rechter-commissaris leidt het gerechtelijk vooronderzoek.
Ms gevolg van het institutionaliseren van de parallelle opsporing, is het
moeilijk vol te houden dat de rechter-commissaris in Nederland tijdens het
gerechtelijk vooronderzoek ook de opsporing leidt.
Daar komt bij, dat het optreden van de rechter-commissaris in een groter
aantal gevallen losgekoppeld wordt van het gerechtelijk vooronderzoek: het
gerechtelijk vooronderzoek heeft geen taderfunctie' meer voor de taken en
bevoegdheden van de rechter-commissaris.
Dit was reeds het geval voor de inbewaringstelling; na inwerkingtreding van
de Wet BOB en de Wet herziening gerechtelijk vooronderzoek geldt dit ook
voor de machtiging van de rechter-conunissaris voor doorzoeking van een
woning, voor een telefoontap of direct afluisteren 495.
Effectieve sturing

Sturing van onderzoek door de rechter-commissaris vindt in Nederland
slechts incidenteel op directe wijze plaats: denk bijvoorbeeld aan het leiden
van de doorzoeking van een woning.
De rechter-commissaris stuurt verder op indirecte wijze, door machtigingen
te verstrekken voor de uitoefening van bepaalde opsporingsbevoegdheden of
door zijn tussenkomst in het kader van de inverzekeringstelling en
inbewaringstelling.
De Nederlandse rechter-commissaris is in pralctijk minder op de hoogte van
de gang van zaken in een onderzoek dan zijn Franse collega, terwij1 de
bevoegdheden van beide rechters-commissaris met name op het gebied van
dwangmiddelen in belangrijke mate overeenkomen.
Zie de Richtlijn schriftelijke verantwoording strafzaken, Sta 1997, 68.
In naar schatting 60 tot 75 procent van de gerechtelijke vooronderzoeken, zou parallelle
opsporing plaatsvinden. Zie Honig, 1997, p. 37.
494 Zie Kamerstuklcen II, 1996-1997, 25 403, nr. 3, p. 7-8.
495 Zie o.a. artt. 97, 1261, 126m, 126s, 126t Sv.-nieuw.
492
493
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De officier van justitie wordt in Nederland door nieuwe wetgeving verplicht
om de rechter-commissaris in te lichten omtrent opsporing die plaatsvindt
tijdens het gerechtelijk vooronderzoek 496.
In de praktijk wisselt de mate waarin de rechter-commissaris op de hoogte is van het
onderzoek°". Contact tussen politie en rechter-commissaris vindt regelmatig plaats,
maar dit heeft vaak een praktische reden 498 : denk aan de planning van een
huiszoeking, waarbij de rechter-commissaris aanwezig moet zijn. Slechts in enkele
gevallen wordt de rechter-commissaris betrokken bij overleg in onderzoeken: zo is de
Co6rdinerend rechter-commissaris soms aanwezig bij overleg tussen politie en
openbaar ministerie bij de kernteams.

De Nederlandse rechter-commissaris heeft net als in Franlcrijk de
mogelijkheid om opdrachten aan de politie te geven 499. Deze opdrachten
vormen echter niet het raamwerk voor de opsporing, zoals dat in Frankrijk
het geval is met de commission rogatoire. De bevoegdheid van de rechtercommissaris dient om zijn taken in het vooronderzoek te ondersteunen, zoals
het verrichten van opsporingshandelingen gevraagd door de verdachte. De
bevoegdheid heeft dus een secundair karakter 500 .
Een voorbeeld is de opdracht van de rechter-commissaris aan de politie om de
verdachte te horen. In Nederland bestaat er in tegenstelling tot in Frankrijk geen
bezwaar tegen dat de politie tijdens het gerechtelijk vooronderzoek de verdachte nog
verhoort881 .

De opdrachten vinden zoveel mogelijk plaats door tussenkomst van de
officier van justitie. Gezien de systematiek van de Wet BOB is dit logisch,
omdat de officier van justitie de politie het gebruik van bijzondere
opsporingsbevoegclheden moet bevelen.
Effectieve controle

De rol van de rechter-commissaris in de opsporing is in Nederland door de
geringe betrokkenheid bij de sturing van de politie, vooral controlerend. We
moeten denken aan de machtiging van de rechter-commissaris die nodig is
voor toepassing van opsporingsbevoegdheden als de telefoontap en direct
afluisteren.
In vergelijkend opzicht is het echter de vraag, welk gewicht deze controle in
de schaal kan leggen. De Wet BOB brengt de verantwoordelijkheid voor de
organisatie en uitvoering van deze opsporingsbevoegdheden bij de officier
van justitie: de rechter-commissaris verricht slechts `een preventieve toets' 502 .

496
497
498
499
500
501
502

Art. 177a Sv.-nieuw.
Zie Honig, 1997, pp. 36-40.
Honig, 1997, p. 39.
Art. 177 Sv.-nieuw.
Zie Honig, 1997, pp. 40-42.
Honig, 1997, pp. 38 en 40.
Kamerstuldcen II, 1996-1997, 25 403,

nr. 3, p. 15.
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De rechter-commissaris was niet volledig op de hoogte van het onderzoek, omdat hij
de opsporing filet leidt tijdens het gerechtelijk vooronderzoek. Bovendien is het
gerechtelijk vooronderzoek niet het exclusieve kader voor de uitoefening van zijn
bevoegdheden.
Daar komt nu bij, dat de rechter-commissaris dus oak niet verantwoorde* is voor de
uitvoering van de opsporingsbevoegdheid; deze verantwoordelijkheid komt pas terug
bij vedenging van de machtiging voor toepassing van de bevoegdheies. I-lij zal dus
nog minder zich moeten, kunnen verdiepen in het onderzoek.

In de opsporingspralctijk wordt benadrukt, dat de rechter-commissaris sinds
een aantal jaren meet invulling geeft aan de toetsing van
opsporingsbevoegdheden.

Figuur 9

Effectieve sturing en controle in de verschillende fasen van het
Nederlandse vooronderzoek
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De rechter commissans komt slechts sporadisch in het geheel van sturing en controle voor. Tijdens het
gerechtelijk vooronderzoek is zijn optreden weliswaar constanter, maar niet bepalend voor de sturing van het
-

ondeaoek Het moment 0 staat voor het begin van het opspotingsonderwet bij 1 wordt er een gerechtelijk
vooronderzoek geopend.

6.3

Vergelliking

De bestudering van de sturing en controle op het niveau van een concreet
onderzoek, leidt tot de conclusie dat er op dit punt essentiele verschillen
bestaan tussen het Franse en Nederlandse recht.
Deze verschillen zijn stulc voor stuk te herleiden tot de verschillende rol die
de officier van justitie en de rechter-commissaris spelen in het Franse en
Nederlandse vooronderzoek in strafzaken.

5

°3 Over de momenten waarop de rechter-commissaris worth gainformeerd over het
onderzoek, zie Honig, 1997, p. 39.
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Leiding van het onderzoek

De invoering van de Wet herziening gerechtelijk vooronderzoek en de Wet
BOB, bevestigen in Nederland de positie van de officier van justitie als leider
van de opsporing in het hele vooronderzoek. In Franlcrijk is er in het
vooronderzoek sprake van twee strikt van elkaar gescheiden fases, waarin de
officier van justitie of de rechter-commissaris het onderzoek leiden. In de
Franse opsporingspraktijk blijkt het verschil in fases nog veel duidelijker
aanwezig dan op grond van de regelgeving verwacht:
— de officier van justitie leidt in Nederland de opsporing gedurende het
hele vooronderzoek;
— de officier van justitie leidt in Frankrijk de opsporing in het
opsporingsonderzoek; de rechter-commissaris leidt de opsporing in het
gerechtelijk vooronderzoek.
Verdeling van bevoegdheden

In Nederland geldt de bevoegdheidsverdeling tussen politie, officier van
justitie en rechter-comrnissaris door de parallelle opsporing het hele
vooronderzoek. In het Franse recht verschilt de bevoegdheidsverdeling naar
gelang er spralce is van een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk
vooronderzoek.
In tegenstelling tot in Franlcrijk zijn in Nederland belangrijke
opsporingsbevoegaeden van de rechter-commissaris losgekoppeld van het
gerechtelijk vooronderzoek: de kaderfunctie van het gerechtelijk
vooronderzoek voor het optreden van de rechter-commissaris is verlaten.
Uitgangspunt in Nederland is dat de officier van justitie op elk moment
richting kan geven aan het onderzoek en het gebruik van bijzondere
opsporingsmethoden kan controleren. Dit beginsel wordt kracht bijgezet
door het vergroten van de interventies van de officier van justitie in het kader
van het starten van een verkennend onderzoek en een hele reeks bijzondere
opsporingsbevoegdheden:
— voor bevoegdheden van de Franse rechter-commissaris geldt in
tegenstelling tot de bevoegdheden van de Nederlandse rechtercommissaris altijd de kaderfunctie van het gerechtelijk vooronderzoek;
— de bevoegdheidsverdeling in Nederland is door het institutionaliseren
van parallelle opsporing hetzelfde voor het hele vooronderzoek;
— de Nederlandse regeling van opsporingsbevoegdheden vergroot de
sturing en controle van de politie door de officier van justitie bij de
opsporing van zware en georganiseerde criminaliteit.
Voortgang van het onderzoek

De Nederlandse officier van justitie is bij onderzoek naar zware en
georganiseerde criminaliteit van af het begin bij het onderzoek betrokken. In
Frankrijk neemt de officier van justitie niet zoals in Nederland deel aan de
selectie en voorbereiding van onderzoeken.
De Franse officier van justitie raakt pas op een veel later moment op de
hoogte van het onderzoek.
De sturing en controle van de politie door de Franse officier van justitie,
krijgt vorm door het uitzetten van lijnen voor het onderzoek: zoals we hebben
gezien gaat het om de keuze van een politiedienst, termijnstelling voor het
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onderzoek en binnenkort ook gemeenschappelijke bepaling -met de leiding
van het politieteam - van de middelen en het personeel dat in gezet moet
worden ten behoeve van het onderzoek.
Opvallend is in vergelijkend opzicht, dat de Franse wetgever opnieuw de
keuze maakt voor deze benadering van sturing en controle in de huidige
wetsvoorstellen die beogen de sturing en controle van de politie te
verbeteren, in plaats van over te gaan tot een betere regeling van het gebruik
van bijzondere opsporingsmethoden, onder leiding van de officier van
justitie. Dit lijkt gezien de huidige Nederlands situatie meer kans te bieden op
een effectieve sturing en controle van de politie.
— de selectie en gemeenschappelijke voorbereiding van onderzoeken is in
Frankrijk afwezig;
— de Franse officier van justitie is later op de hoogte van een onderzoek,
dan de Nederlandse officier: de sturing en controle begint in Frankrijk op
een later moment;
— in FranIcrijk heeft de officier van justitie meer bevoegdheden die specifiek
bedoeld zijn am over de voortgang van het onderzoek te waken; van
effectieve sturing en controle is evenwel in vergelijlcing met Nederland
veel minder sprake.

De rechter-commissaris
De rol van de Nederlandse rechter-commissaris in het kader van sturing en
controle van de politie is teruggebracht tot het incidenteel (vooraf) toetsen
van de toepassing van enkele opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen.
In Frankrijk leidt de rechter-commissaris de opsporing tijdens het
gerechtelijk vooronderzoek en stuurt dientengevolge oak de politie. De
Franse rechter-commissaris houdt zich niet zozeer bezig met een actieve
sturing en controle van de politie met betrelcking tot het gebruik van
bijzondere opsporingsbevoegdheden. Het accent ligt op een grondige
controle van de rechtmatigheid van het handelen van de politie achteraf,
aangevuld met de mogelijkheid van een procedure voor de Chambre
d'Accusation. Rechterlijke controle op het handelen van de politie vindt dus
in Franlcrijk duidelijk plaats tijdens het gerechtelijk vooronderzoek, waar er in
Nederland tot aan het onderzoek ter terechtzitting op moet worden gewacht.

7 Conclusie

Bij de vergelijking van de sturing en controle van de Franse en Nederlandse
politie, komt al een aantal grote verschillen naar voren in de rol van de
officier van justitie en de rechter-commissaris in beide landen. De
bestudering van andere taken van de officier van justitie en de rechtercommissaris in het vervolg van het onderzoek, zal echter nog een veel beter
beeld verschaffen van de rol die de officier van justitie en de rechtercommissaris spelen in het Franse en Nederlandse vooronderzoek in
strafzaken. Het verbinden van conclusies aan de resultaten van het
onderzoek voor het tussenrapport, brengt ons misschien tot het aannemen
van stellingen, die nog niet gedekt worden door een volledig onderzoek. We
onthouden ons op deze plaats daarom van het formuleren van uitgebreide
conclusies. Twee vergelijkende opmerkingen dringen zich echter op.
De eerste opmerking is dat het Nederlandse openbaar ministerie in
vergelijkend opzicht een zeer sterke, misschien zelfs dominant te noemen
positie inneemt in het vooronderzoek in strafzaken. Eerst hebben we kunnen
zien hoe het Nederlandse OM het zenuwcentrum is geworden van de
bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit en welke reilcwijdte
de bevoegdheden in dit verband hebben. We hebben ema geconstateerd dat
het gezag van de officier van justitie over de politie in Nederland zowel
breder als dieper is dan het gezag van de Franse officier van justitie.
Op het niveau van een concreet onderzoek valt op dat de Nederlandse
officier van justitie in tegenstelling tot in Franlcrijk het hele onderzoek leidt.
De sturing en controle die de officier van justitie op het onderzoek uitoefent
op de politie is permanent. De Wet BOB verhoogt de intensiteit nog waarmee
de officier van justitie zich bezighoudt met opsporingsonderzoek naar zware
en georganiseerde criminaliteit.
Het Nederlandse openbaar ministerie lijkt kortom een ware regiefunctie
toebedeeld te hebben gekregen in het vooronderzoek in strafzalcen. De vraag
die in vergelijkend opzicht gesteld zou kunnen worden, is of de zware taken
en grote bevoegdheden van het openbaar ministerie uiteindelijk niet een te
zware verantwoordelijkheid met zich meebrengen.
De tweede opmerlcing is dat in Franlcrijk op een geheel andere wijze dan in
Nederland gepoogd wordt om het gebrek aan sturing en controle van de
politie in onderzoek naar zware en georganiseerde criminaliteit te verbeteren.
Zowel in het kader van sturing en controle in algemene zin, als bij de sturing
en controle in een concreet opsporingsonderzoek wordt in Franlcrijk de
aandacht gericht op het bepalen van de randvoorwaarden en de lijnen voor
het optreden van de politie. In Nederland wordt vooral ingezet op sturing en
controle door tussenkomst van de officier van justitie, zelfs voor het begin
van het opsporingsonderzoek.
Deze oplossing lijkt meer kans te bieden op een effectieve sturing en
controle. Aan de andere kant wordt op deze wijze het risico gelopen dat de
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betroldcenheid van de officier van justitie bij operationele beslissingen in het
onderzoek wordt verhoogd: jets wat alle geInterviewde Franse officieren van
justitie als een gevaar signaleren, evenals een aantal Nederlandse officieren.
7.1

Het vervolg van het ondermek

In het tweede deel van het onderzoek zal met gebruilunalcing van de
resterende onderzoekvragen dieper worden ingegaan op de rot van de officier
van justitie en de rechter-commissaris in het vooronderzoek.
Aan de orde komen onder andere de relatie tussen de officier van justitie en
de rechter-commissaris, de positie van de officier van justitie en de rechtercommissaris ten opzichte van de verdachte, de zittingsrechter en de raad
voor de magistratuur. Ook de regelmatigheidscontrole in het vooronderzoek
zal ter spralce komen.
Ten behoeve van actuele beleidsvragen zal een aantal specifieke
bevoegdheden van de officier van justitie en de rechter-commissaris in het
Franse en Nederlandse recht uitgebreid aan een nader onderzoek
onderworpen worden.
Ter illustratie zullen in het eindrapport ook twee casusposities onderzocht
worden voor zowel het Franse recht als het Nederlandse recht.
Tenslotte kan aan het einde van het onderzoek de vergelijking tot stand
komen.

Summary

A comparative study of the role played by
the public prosecutor and the examining
judge in the pre-trial investigation phase of
French and Dutch criminal procedure

In this study, the roles of the public prosecutor and the examining judge in
the pre-trial phase are defmed as the combination of the missions, powers
and responsibilities assigned to them by legislation. The way the public
prosecutor and the examining judge act in practice and their position
towards other actors in criminal procedure (e.g. the trial judge) should also
be taken into account.
The main purpose of the study is to provide the Dutch Department of Justice
with useful information in two fields: criminal procedure legislation and
policy making on investigating organized crime. Because of its comparative
description of French law and procedure, the study could also contribute to
the development of judicial cooperation between the Netherlands and
France.
The study is built upon research in literature as well as research into the pretrial investigation practice, using both interviews and observation. The results
of the study are laid down in two reports.
This first report consists of two parts. The first offers a comprehensive
introduction in French law and procedure. The subject of the second part is
the direction and control of police investigations.
Direction and control of police investigations are assured by two different
forms of regulation. Both in France and in the Netherlands general rules have
been formulated giving the public prosecutor and procurators general formal
authority over police forces.
A second kind of rules determines the relation between police, public
prosecutor and examining judge during the actual investigations, stating
which of these is leading the investigations and which can decide the use of
investigative and coercive powers.
Research shows that especially in the field of investigating organized crime, a
third kind of control has been developed in recent years. Forced by the
danger attributed to organized crime as well as by the risks involved in the
use of certain investigative methods to combat organized crime, control has
been enhanced and centralized on higher levels.
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The results show differences between Dutch and French law in all three
forms of direction and control.
Centralization of control takes place on a much larger scale in the
Netherlands than in France. The choices to concentrate centralization of
control — in the Netherlands at the Board of procurators general and in
France at the department of justice — result from recent changes in the
structure of the public prosecutor services in both countries.
Formal authority of the Dutch public prosecutor over police forces is broader
than the authority of his French counterpart.
Finally, research into the direction and control on the level of actual
investigations, immediately shows important differences between the two
countries in the roles of the public prosecutor and the examining judge.
These latter differences will be subject of research in the final report, which
will follow by the end of the year 2000.

Résumé

Etude de droit compare sur les roles du
procureur de la Republique et du juge
d'instruction dans la phase preparatoire du
proces penal en France et aux Pays-Bas

Dans cette etude les roles du procureur de la Republique et du juge
d'instruction sont &finis comme l'ensemble de leurs taches, pouvoirs et
responsabilites. Les positions qu'ils occupent vis-a-vis des autres acteurs de
la procedure penale doivent egalement etre prises en compte.
Le principal but de cette etude est de fournir des elements au Ministere de la
Justice neerlandais en matiere de legislation et d'elaboration de la politique
penale. Par sa description detaillee du droit francais, l'etude pourrait aussi
contribuer a promouvoir l'entraide judiciaire entre les deux pays.
Les recherches comprennent une etude de la litterature ainsi qu'une etude de
la pratique, grace a des entretiens avec des praticiens de la police et de la
justice et de petits stages aupres de procureurs et dans des cabinets
d'instruction.
Les resultats des recherches seront recueillis dans deux rapports.
Ce rapport d'etape est divise en deux parties.
La premiere partie donne une introduction exhaustive au droit francais.
La seconde partie traite du premier aspect du role du procureur et du juge
d'instruction: la direction et le controle de la police judiciaire.
Nous pouvons retenir une distinction entre deux aspects de la direction et du
controle de la police judiciaire.
Au sens large, le code de procedure penale pose comme principes tant en
France qu'aux Pays-Bas la direction de la police judiciaire par le procureur de
la Republique et le role de surveillance exerce par le procureur general.
La direction et le controle de la police judiciaire se situent egalement au
niveau d'une enquete. Des dispositions legales determinent en effet les
directeurs successifs de l'enquete, la repartition des pouvoirs coercitifs entre
services de police, procureur et juge d'instruction et les possibilites offertes a
ces derniers de veiller sur l'efficacite, la legalite de l'enquete et d'en
determiner les orientations.
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Les recherches montrent qu'il s'est developpe depuis quelques annees dans
la pratique un troisieme aspect de direction et contrOle de la police judiciaire,
exclusivement dans le domaine de la lutte contre la criminalite organisee et
le terrorisme. En raison du danger attribue a ces formes de criminalite et des
risques inherents A la lutte contre cette criminalite, la coordination et le
controle de la police judiciaire ant ete renforces et centralises.
L'etude revele des differences entre le droit francais et le droit neerlandais et
cela a trois niveaux.
La centralisation du controle de la lutte contre la criminalite organisee est
atui Pays-Bas beaucoup plus importante qu'en France. Le choix de confier
?elaboration de la politique penale et la coordination en matiere de lutte
contre la criminalite organisee aux procureurs generaux (College des
procureurs generawc) et non, comrne en France, au ministere de la justice et
aux services de police, parait etre une consequence directe de la recente
reforme du ministere public neerlandais.
Le role de direction de la police judiciaire exerce par le procureur neerlandais
est plus etendu et mietuc kayo que celui dont est investi son collegue
francais.
Enfm c'est au niveau d'une enquete, que les differences entre les pays sont
probablement les plus significatives, causees par une divergence d'opinion
sur les roles du procureur et du juge d'instruction. Cette divergence ne se
manifeste pas seulement dans le domaine de la direction et le contrele de la
police judiciaire, mais elle entraine des differences entre la procedure
francaise et la procedure neerlandaise tout au long de la phase preparatoire.
Ces dernieres differences feront l'objet de recherches approfondies dans le
rapport final, qui devrait etre depose avant la fin de ?armee 2000.
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Senat
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Bijlage 1 Samenstelling
begeleidingscommissie

Voorzitter
prof. mr. Y. Buruma

gewoon hoogleraar straf(proces)recht,
KU Nijmegen

Leden
mr. drs. B.F. Keulen

Directie Wetgeving, Ministerie van Justitie

mw. mr. M.R.B. Mos

Directie Internationale Strafrechtelijke
Aangelegenheden en Drugsbeleid, Ministerie van
Justitie

mw. mr. E.E. van der Bijl Directie Opsporin.gsbeleid, Ministerie van Justitie
mr. P.C. Kortenhorst

magistrat de liaison voor Nederland bij het
Franse ministerie van justitie te Parijs

Bijlage 2 Lijst genterviewde personen

Ten behoeve van het onderzoek in Frankrijk zijn de volgende personen
geinterviewd:
Franse ministerie van justitie, Direction des affaires criminelles et des graces

—
—
—
—

directeur des affaires criminelles et des graces
hoofd bureau bestrijding georganiseerde criminaliteit
hoofd bureau politie
hoofd van de sector strafwetgeving

Openbaar ministerie

—
—
—
—

4 hoofdofficieren van justitie
2 advocaten-generaal
2 Zwacri-officieren van justitie
2 gewone officieren van justitie

Politie

— 2 commissarissen van politie; hoofd van een brigade van de Prefecture de
Police de Paris en hoofd van een office central van de DCPJ
Zittende magistratuur

—
—
—
—

een vice-president van de Rechtbank
een raadsheer bij de Chambre d'Accusation
4 rechters-commissaris
secretaris-generaal van het Cour de cassation

Verenigingen van magistraten

— secretaris-generaal van een verening van magistraten
— vice-voorzitter verening van rechters-commissaris
Wetenschap

— 2 hoogleraren in het strafprocesrecht
Hierbij valt op te merken dat bijna alle genoemde magistraten op een eerder
moment in hun loopbaan rechter-commissaris of officier van justitie zijn
geweest. Hetzelfde geldt voor de functionarissen van het Franse ministerie
van justitie, die alle als gedetacheerd magistraat werlczaam zijn.
Om een betrouwbare indruk te krijgen van de Franse rechtspraktijk zijn er
interviews gehouden in Parijs, Bobigny, Nanterre, Meaux, Nancy en Amiens.
Korte stages werden doorlopen op de arrondissementsparketten van Bobigny
en Parijs, en bij een rechter-commissaris te Parijs.
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Ter voorbereiding van het tussenrapport werden in Nederland interviews
gehouden met drie (hoofd)officieren van justitie en een rechter-corrunissaris.
Tevens is een aantal gesprekken gevoerd met beleidsmedewerkers van het
ministerie van Justitie.
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