
Samenvatting  
 

In dit rapport wordt verslag gedaan van een inventariserend onderzoek naar wettelijke 

voorzieningen om een snellere en effectievere reactie op een strafbaar feit mogelijk te maken en 

daarmee de slagvaardigheid van het strafrecht te vergroten. Het gaat vooral om een inventarisatie 

van vrijheidsbenemende en vrijheidsbeperkende mogelijkheden gedurende het strafvorderlijk 

onderzoek, vrijheidsbeperkende strafrechtelijke sancties en mogelijkheden tot dadelijke 

uitvoerbaarheid van beslissingen van de strafrechter. De inventarisatie betreft het recht van 

Duitsland, Engeland en Wales, Frankrijk en Noorwegen. De gedetailleerde vraagstelling die door 

het WODC aan het onderzoek ten grondslag is gelegd, is opgenomen in de bijlage. 

 

Deze samenvatting bevat geen gedetailleerde opgave van de afzonderlijke maatregelen in het 

recht van de onderscheiden landen. In hoofdlijnen laat zich het volgende opmerken. In alle 

landen bestaan strafvorderlijke vormen van voorarrest. In de onderzochte landen heeft 

daadwerkelijke opsluiting meer het karakter van ultimum remedium dan in Nederland het geval 

is. In alle landen bestaan alternatieven voor het voorarrest waarbij in vrijheidsbeperking of 

gedragsaanwijzingen jegens de verdachte is voorzien. De verschijningsvormen daarvan zijn wel 

verschillend. Het onderzoek bevat een overzicht van mogelijke voorwaarden per land. Dat geldt 

ook voor de voorwaardelijke veroordeling, die in alle vier de landen binnen het strafrecht 

voorkomt. De meeste landen kennen ook zelfstandige vrijheidsbeperkende sancties. 

 

De mogelijke reactie in geval van het niet opvolgen van verplichtingen op grond van 

vrijheidsbeperkende maatregelen en voorwaarden verschilt. Bij sommige modaliteiten vormt de 

overtreding een zelfstandig strafbaar feit, bij andere niet. 

 

Alle landen kennen de wens de strafrechtelijke reactie snel op een strafbaar feit te doen volgen. 

Maar de betekenis van specifieke voorzieningen van snelrecht is gering. In het Noorse recht is 

geen afzonderlijke procedure of grond voor voorarrest teneinde een snelle berechting mogelijk te 

maken. Duitsland kent wel een afzonderlijke procedure, maar die wordt zelden of nooit gebruikt. 

In Engeland maakt een guilty plea een snelle afdoening noodzakelijk, maar dat is het gevolg van 

die guilty plea als zodanig. Opvallend is dat het Franse recht sinds 2004 een nieuw type 

snelrechtprocedure kent, waarin de versnelling ook is gebaseerd op het feit dat de verdachte de 

beschuldiging bekent. Daarnaast bestaat aldaar de met het Nederlandse recht overeenkomende 

mogelijkheid van berechting op de dag van de aanhouding.  
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Drie van de vier onderzochte landen kennen verschillende mogelijkheden tot dadelijke 

uitvoerbaarheid van sancties en voorwaarden. In Engeland is dadelijke uitvoerbaarheid mogelijk 

vanwege het wat ander karakter van het stelsel van rechtsmiddelen aldaar. In het Franse 

strafprocesrecht bestaat de mogelijkheid om nogal wat (veroordelingen tot bepaalde) sancties 

dadelijk uitvoerbaar te verklaren. Zo ook in Noorwegen, bijvoorbeeld bij de voorwaardelijke 

veroordeling indien de verdachte bekent. Alleen in Duitsland ontbreekt de mogelijkheid dat 

strafrechtelijke veroordelingen dadelijk uitvoerbaar worden verklaard.  

 

 

Als per land enige kenmerkende karaktertrekken zouden moeten worden aangewezen, dan zou 

op het volgende kunnen worden gewezen. Aan het Engelse recht is vooral het uitgebreid stelsel 

van zelfstandige, rechterlijke bevelen eigen. Daarbij kan een veelheid aan mogelijke 

gedragsaanwijzingen worden opgelegd en daartoe staan verschillende modaliteiten open. Dat het 

bevel gegeven wordt door de rechter is een sterk gemeenschappelijk kenmerk. Overigens maakt 

het geheel aan mogelijkheden een wat onoverzichtelijke indruk waarin maar moeilijk enige 

systematische samenhang te ontdekken is. In het Franse recht bestaan twee mogelijkheden voor 

vrijheidsbeperking in het voorbereidend onderzoek. Dat is enerzijds de rechterlijke controle 

judiciaire als alternatief voor daadwerkelijke opsluiting in het kader van voorarrest. Anderzijds 

zijn er  de vrijheidsbeperkende mogelijkheden van de aanklager in het kader van de composition 

penale. De toepassing van deze laatste modaliteit moet wel door een rechter worden bekrachtigd. 

Voor Duitsland moeten in het kader van vrijheidsbeperkende maatregelen de zelfstandige, niet-

strafrechtelijke bevoegdheden van de politie ter afwending van gevaar (Polizeirecht, 

Sicherungsrecht of ook wel Ordnungsrecht genoemd) in de beschouwingen worden betrokken. 

In dit onderzoek kwam naar voren dat het Noorse recht veel minder op afschrikking en controle 

van gedrag van burgers is gericht en een sterkere nadruk legt op adequate zorg aan een verdachte 

als en omdat de verdachte daarmee instemt. Na afsluiting van het onderzoek vonden op 23 juli 

2011 aanslagen plaats die Noorwegen hebben geschokt. 

 

In het onderzoek is separaat onderzocht in hoeverre de bepalingen van het EVRM (inclusief art. 

2 van het Vierde protocol inzake de vrijheid van verplaatsing) en de toepassing en interpretatie 

ervan door het EHRM aan bepaalde maatregelen in de weg staan. Van algemene blokkades van 

feitelijke betekenis is daarbij niet gebleken. Vooral de toepassing van art. 5 EVRM kan soms wel 

nauw luisteren, ook in verband met de afgrenzing tussen vrijheidsbeneming en 
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vrijheidsbeperking. De autonome interpretatie van het EHRM speelt daarbij mede een rol. Als de 

vrijheidsbeperking of – beneming voortvloeit uit een rechterlijke veroordeling (in een procedure 

die aan de eisen van art. 6 EVRM voldoet), lijkt het EVRM zich als zodanig niet tegen dadelijke 

uitvoerbaarheid van zodanig rechterlijk vonnis te verzetten. De wat ruimere interpretatie van het 

EHRM van art. 7 EVRM en het verbod van terugwerkende kracht moeten bij wettelijke 

wijzigingen van het sanctiestelsel in het oog worden gehouden. 

 

Het rapport besluit met een wat algemenere, thematische slotbeschouwing, waarin enkele lijnen 

worden geschetst voor de mogelijke beantwoording van de vraag in hoeverre bepaalde 

modaliteiten uit het recht van andere landen ook voor Nederland van belang kunnen zijn. Het is 

duidelijk dat Nederland niet alleen staat in zijn zoektocht naar vergroting van de slagvaardigheid 

van het strafrecht, al is steeds een afweging van belangen aan de orde. Ook rechtsculturele 

karakteristieken spelen daarbij een rol, waarbij voor Nederland kan worden gedacht aan de rol 

van het openbaar ministerie bij de vervolgingsbeslissing en het uitgangspunt van art. 557 Sv 

inzake de opschortende werking van een ingesteld rechtsmiddel. In afwijking van Nederland, valt 

in de andere landen de sterkere rol op die de rechter speelt bij het uitvaardigen van maatregelen, 

een rechter die ook procedureel dichterbij is in het kader van een snelle en adequate reactie op 

een strafbaar feit. Dat past in een ander kenmerk van de landen gezamenlijk ten opzichte van 

Nederland: het intensiever gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen als alternatieven voor 

daadwerkelijke opsluiting in het kader van voorlopige hechtenis. De rechter treedt dan meer 

regievoerend op. In geval van een rechterlijke beslissing zijn de mogelijkheden voor dadelijke 

uitvoerbaarheid daarvan groter dan bij een beslissing van het openbaar ministerie, zeker ook in 

het licht van het EVRM. Nochtans moeten ook aan dadelijke uitvoerbaarheid van rechterlijke 

beslissingen nadere voorwaarden worden gesteld; de mogelijkheden van opheffing van die 

beslissing c.q. van schadevergoeding achteraf, zullen onder ogen moeten worden gezien. Bij het 

ontwikkelen en daadwerkelijk toepassen van modellen voor alternatieven voor vrijheidsbeneming 

in het kader van de voorlopige hechtenis, vallen ook bezwaren tegen voorarrest tot aan de 

berechting op de enkele grond berechting mogelijk te maken, voor een deel weg. Daarbij moet 

echter worden aangetekend dat het onderzoek geen antwoord geeft op de vraag of snelle(re) 

berechting veel kan bijdragen aan versterking van de slagvaardigheid van het strafrecht. Snelle 

bereikbaarheid van een rechter om tot een (voorlopige) maatregel te komen lijkt in bepaalde 

gevallen van grotere betekenis dan snelle strafrechtelijke berechting. 
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