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Voorwoord 

 
In 2015 werd door de toenmalige minister van Justitie en Veiligheid de (definitieve) aanzet 
gegeven voor het ontwerpen van een gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering. De 
eerste ontwerpen daartoe (boeken 1 en 2) zagen het licht in februari 2017. In de concept 
Memorie van Toelichting (MvT) bij (met name) het toen gepubliceerde ontwerp voor Boek 1 
wordt daarbij verwezen naar verschillende ontwikkelingen die een ingrijpende 
modernisering van het wetboek rechtvaardigen. Eén van die ontwikkelingen is dat de 
rechten en vrijheden van de verdachte en andere procesdeelnemers een belangrijkere 
plaats in het strafproces zijn gaan innemen. Dat brengt naar het oordeel van de (ontwerp-) 
wetgever ook een andere rol voor de verdediging in strafzaken met zich. In het beoogde 
nieuwe wetboek wordt de verdediging niet langer gekoppeld aan de inschakeling van de 
rechter, maar aan de uitoefening van opsporingsbevoegdheden. Aldus komt een grotere 
nadruk te liggen op het vooronderzoek met het oog op een goed verloop van de zitting. De 
stijl van procederen (in het vooronderzoek) krijgt daarmee naar het oordeel van de 
(ontwerp-) wetgever meer contradictoire elementen. Deze wijzigingen in de procesvoering 
(in het vooronderzoek) werken door in de fase van de zitting in eerste aanleg en in hoger 
beroep. De (centrale) vraag die dat met zich brengt, is welke consequenties deze beoogde 
veranderingen in procesvoering met zich (kunnen) brengen voor de verdediging.  
 
Die vraag heeft de aanleiding gevormd voor het onderhavige onderzoek, dat plaatsvond in 
opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het 
ministerie van Justitie en Veiligheid, op verzoek van de Directie Wetgeving en Juridische 
Zaken. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van het Montaigne Centrum voor 
Rechtsstaat en Rechtspleging (UU), in samenwerking met onderzoekers van de 
Capaciteitsgroep Strafrecht en Criminologie (UM).  
 
Het rapport had niet tot stand kunnen komen zonder de betrokkenheid van de leden van de 
begeleidingscommissie bij het onderhavige onderzoek, bestaande uit Prof. mr. E.R. 
Bleichrodt (voorzitter), Prof. mr. D.R. Doorenbos, mr. E.C. van Ginkel (WODC), mr. H.M. van 
Maurik, mr. S.F. van Merwijk, mr. T.A.M. van de Ven en drs. J.W. van Wetten. Graag bedanken 
wij hen voor hun inbreng en suggesties tijdens het onderzoek.  
 
Daarnaast willen wij de deelnemers aan de focusgroep-meetings bedanken voor de 
bereidheid om met ons van gedachten te wisselen en daartoe de nodige informatie door te 
nemen. Hun visie(s) hebben zonder meer bijgedragen aan het verfijnen van onze 
bevindingen. 
 
Tot slot een bijzonder woord van dank aan Mark de Rade, student-assistent bij het Willem 
Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen (WPI) van de Universiteit Utrecht, zonder 
wiens niet aflatende energie bij het notuleren van vergaderingen en de focusgroep 
interviews, alsmede zijn betrokkenheid bij de totstandkoming van hoofdstuk 4 en 5, dit 
rapport er heel anders had uitgezien.  
 
De onderzoekers 
 
Petra van Kampen (hoogleraar strafrechtspraktijk UU & strafrechtadvocaat) 
Dian Brouwer (hoogleraar verdediging UM & strafrechtadvocaat) 
Leonie van Lent (universitair docent straf(proces)recht UU en rechter-plaatsvervanger) 
Marloes van Wijk (onderzoeker UM) 
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Lijst van afkortingen 

 
AG  Advocaat-Generaal 
BOD(-en)  Bijzondere opsporingsdienst(-en) 
DD  Delikt en Delinkwent 
EHRM  Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
EK(-zaken) enkelvoudige kamer(-zaken) 
EVRM  Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en 

Fundamentele Vrijheden  
FIOD  Fiscale Inlichtingen- en opsporingsdienst 
GVO  gerechtelijk vooronderzoek 
HR  Hoge Raad 
KMar  Koninklijke Marechaussee 
LOVS  Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht 
MK(-zaken) Meervoudige kamerzaken  
MvT(s)  Memorie(s) van Toelichting 
NJ  Nederlandse Jurisprudentie 
NJB  Nederlands Juristenblad 
NOvA  Nederlandse Orde van Advocaten 
OM  openbaar ministerie 
OvJ  officier van justitie 
PGs  (College van) procureurs-generaal 
Pv(‘s)  proces(sen)-verbaal 
Rb  Rechtbank 
RC  rechter-commissaris 
RvR  Raad voor Rechtsbijstand 
VOG  Verklaring omtrent het gedrag 
UU  Universiteit Utrecht 
UM  Universiteit Maastricht 
WODC  Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
Wrb  Wet op de rechtsbijstand 
WVW Wegenverkeerswet 1994 
ZSM  een werkwijze van het OM in relatie tot veelvoorkomende criminaliteit, 

waarbij de doelstelling is om dergelijke strafzaken daadkrachtig, zo snel 
mogelijk passend en efficiënt af te doen  
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Hoofdstuk 1. Inleiding 
 

1.1. Aanleiding voor het onderzoek: modernisering van het Wetboek van 
Strafvordering  

 
Het huidige Wetboek van Strafvordering dateert uit het begin van de vorige eeuw. Het werd 
in de periode 1910-1913 ontworpen door een daartoe op 18 april 1910 ingestelde 
Staatscommissie onder voorzitterschap van Ben Ort, nadat hij daartoe zelf in 1901 reeds 
een (omvangrijke) voorzet gaf.1 De aldus ingestelde Staatscommissie ontwierp, na daaraan 
64 vergaderingen te hebben gewijd, het Oorspronkelijk Regeringsontwerp (ORO), welk 
ontwerp vervolgens enkele jaren onderwerp vormde van een uitgebreide parlementaire 
gedachtewisseling, voordat het wetboek in 1925 in zijn geheel werd afgekondigd. Op 1 
januari 1926 werd het huidige Wetboek van Strafvordering officieel van kracht.  
 
Het wettelijk systeem werd echter – volgens de rechtsgeleerde literatuur – vrijwel meteen 
ingehaald door het zogenoemde de auditu-arrest,2 waarin de Hoge Raad oordeelde dat ook 
een verklaring ‘van horen zeggen’ voor het bewijs kan worden gebezigd. Op basis van deze 
uitspraak ontwikkelde zich een wezenlijk andere wijze van procederen in strafzaken dan de 
wetgever van 1926 voor ogen lijkt te hebben gestaan bij de ontwikkeling van het destijds 
nieuwe wetboek.3 Pompe scheef in 1959 dan ook dat het de auditu-arrest meer betekenis 
heeft gehad voor het Nederlandse strafprocesrecht dan het hele wetboek. “Langs deze weg 
kan immers, wat de wet betreft, het hele onderzoek ter terechtzitting tot een loutere 
formaliteit vervallen.”4 De mogelijkheid om bij de politie afgelegde getuigenverklaringen 
voor het bewijs te gebruiken zonder dat de getuige ter zitting behoefde te worden gehoord, 
ook indien de getuige anoniem was en ook indien de aldus afgelegde verklaring cruciaal was 
voor de bewezenverklaring, heeft meegebracht dat in Nederland (belastende) getuigen 
vaker niet dan wel ter terechtzitting werden gehoord.5 Desondanks was en bleef het 
uitgangspunt van het wettelijk systeem een uitvoerig onderzoek ter terechtzitting, waarin 
de ondervraging van getuigen en deskundigen (wettelijk gezien) een constante en 
prominente rol heeft.6     
 
Nadien volgden vele grote en kleinere wetswijzigingen, onder meer in relatie tot het 
oproepen van getuigen. Zo werd bij Wet van 29 november 1935 bepaald dat de verdachte de 
door hem te horen getuigen en deskundigen voortaan aan de officier van justitie diende op 
te geven om te worden opgeroepen, gekoppeld aan een verplichting van de officier van 
justitie om aan een dergelijke opgave gevolg te geven.7 Mede naar aanleiding van de zaak 
Menten8 werd die wijziging op haar beurt (in 1984) gevolgd door een wetswijziging waarbij 

                                                             
1  Zie Lindenberg 2002. 
2  HR 20 december 1926, NJ 1927/85. 
3  Zie omtrent de vraag wat de wetgever van 1926 al dan niet voor ogen stond en hoe het de auditu-arrest 

daarin past Borgers 2009, p. 840. 
4  Pompe 1975, p. 46. Zie over het belang van het de auditu-arrest ook Borgers 2009.  
5  In dezelfde zin de minister in de Contourennota: Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278, p. 45.  
6   Groenhuijsen & Knigge 1999. p. 7. 
7   Wet van 20 november 1939, Stb. 1935, 685. Voorafgaand aan deze wetswijziging kon de verdachte de ter 

zitting te horen getuigen en deskundigen zelf oproepen. Zie o.a. Hofstee & Van Tongeren 1989, p. 158. 
8  HR 13 januari 1981, NJ 1981/79 m.nt. Th.W. van Veen. In deze zaak verzocht de verdediging van Menten – 

verdacht van het plegen van oorlogsmisdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog –onder meer om het ter 
zitting horen van de staatssecretaris van Justitie, de Russische ambassadeur en verschillende schrijvers. De 
officier van justitie weigerde de verzochte getuigen op te roepen. De rechtbank deed hetzelfde. In cassatie 
betoogde de verdediging (onder meer) dat de wet niet voorzag in het door de officier van justitie weigeren 
van dergelijke verzoeken. De Hoge Raad oordeelde dat de wet de verdachte niet het recht gaf om daarover te 
klagen (r.o. 13.2). 
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de officier van justitie de bevoegdheid werd toegekend om dergelijke verzoeken onder 
omstandigheden te weigeren.9 
 
Het feit dat het EHRM nadien bepaald kritischer bleek dan de Hoge Raad wat betreft het 
ondervragingsrecht ter zitting,10 leidde tien jaar later tot de Wet getuigenbescherming, die 
op 1 februari 1994 van kracht werd.11 Op 27 mei 1999 volgde, naar aanleiding van het 
eindrapport van de in 1996 ingestelde Commissie Van Traa,12 de Wet bijzondere 
opsporingsbevoegdheden (Wet BOB), die op 1 februari 2000 in werking trad. In die tijd nam 
ook onderzoeksproject Strafvordering 2001 een aanvang; een onderzoeksproject dat, op 
basis van de stelling dat het wetboek niet meer van deze tijd is, tot doel had een nieuwe 
systematische grondslag te ontwerpen voor het Wetboek van Strafvordering.13 Dit project, 
dat in 2004 werd afgerond,14 gaf de minister aanleiding om een deel van de in dat kader 
gedane voorstellen in wetsvoorstellen te vervatten.15 Dat gebeurde overigens niet geheel tot 
genoegen van de (hoofd-)onderzoekers, omdat daarmee nu juist niet werd bereikt wat de 
onderzoekers poogden te bereiken, namelijk een systematisch, helder en afgewogen nieuw 
Wetboek van Strafvordering.16 Zo volgde in 2006 de Wet OM-afdoening17 en kreeg op 1 
januari 2010 de Wet deskundige in strafzaken18 kracht van wet, welke wet in 2013 werd 
gevolgd door de Wet herziening processtukken in strafzaken19 en de Wet versterking positie 
rechter-commissaris.20  
 
De ‘lappendeken’ die als gevolg van deze en andere wetswijzingen ontstond, vormde voor 
de (toenmalige) minister van Veiligheid en Justitie mede aanleiding om in 2015 alsnog de 
(definitieve) aanzet te geven voor de ontwikkeling van een nieuw Wetboek van 
Strafvordering: een wetboek, aangepast aan de noden (en wensen) van deze tijd, zodat het 
wetboek weer voor langere tijd mee kan met ontwikkelingen in techniek en maatschappij, 
adequaat de normen weergeeft conform welke een gemoderniseerd strafproces zich, mede 
gelet op het bepaalde in art. 6 EVRM, dient te voltrekken en in die zin meer dan een 
‘papieren werkelijkheid’ vertegenwoordigt.21 Een stelselwijziging wordt daarbij niet 
beoogd: het Nederlandse strafprocesrecht blijft gestoeld op de fundamenten die de 
wetgever van 1926 als uitgangspunt nam. Tot dit fundament behoren het beginsel van 
(interne en externe) openbaarheid, het beginsel dat wordt recht gesproken op grondslag 
van de tenlastelegging, het negatief-wettelijk bewijsstelsel en het uitgangspunt dat een 

                                                             
9  Wet van 5 juli 1984, inw.tr. 1 september 1984, Stb. 1984, 322. De wetswijziging werd voorafgegaan door een 

rapport van de Commissie Duk. Zie Balkema 1980, p. 178. 
10  Vgl. o.a. EHRM 29 november 1989, NJ 1990/245 m.nt. E.A. Alkema (Kostovski/Nederland) par. 41; EHRM 27 

september 1990, NJ 1993/707, (Windisch/Oostenrijk) par. 26; EHRM 19 februari 1991, NJ 1993/708 
(Isgró/Italië): EHRM 23 april 1997, NJ 1997/635 m.nt. G. Knigge (Van Mechelen/Nederland) par. 51; EHRM 4 
juli 2000, NJ 2000/401 m.nt. G. Knigge (Kok/Nederland), par. 51; EHRM 14 februari 2002, NJ 2002/378 m.nt. 
T.M. Schalken (Visser/Nederland), par. 51; EHRM 5 april 2005, NJ 2005/551 m.nt. T.M. Schalken 
(Scheper/Nederland) en EHRM 17 november 2005, NJ 2007/150 m.nt. T.M. Schalken (Monika 
Haas/Duitsland). 

11  Stb, 1993, 603. Zie over de achtergrond van deze wet en een pilotstudy naar de daarop gebaseerde praktijk 
Van Hoorn 1996.  

12  Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsbevoegdheden, Inzake Opsporing, Kamerstukken II, 1995/96, 
24072, 11. 

13  Zie omtrent het vertrekpunt en doelstelling van het Onderzoeksproject strafvordering 2001 o.a. 
Groenhuijsen & Knigge 1999.  

14   Groenhuijsen & Knigge 2004.  
15  Zie daartoe Kamerstukken II, 2015/16, 29279, 278, p. 3. 
16  Vgl. Groenhuijsen 2015, p. 780.  
17 Wet van 7 juli 2006, Stb. 2006, 330. 
18  Stb. 2009, 33/Stb. 2009, 351. 
19  Wet van 1 december 2011 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de herziening 

van de regels inzake de processtukken, de verslaglegging door de opsporingsambtenaar en enkele andere 
onderwerpen, Stb. 2011, 601, inw.tr. 1 januari 2013, Stb. 2012, 408. 

20  Stb. 2011, 600, inw.tr. 1 januari 2013, Stb. 2012, 408. 
21  Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278. 
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benadeelde partij geen zelfstandig vervolgingsrecht toekomt. Vervolgen is ook in de plannen 
voor een gemoderniseerd wetboek een exclusieve bevoegdheid van het openbaar 
ministerie, dat daarbij het opportuniteitsbeginsel toekomt.22 Hoofddoel van het strafproces 
is en blijft “dat sprake dient te zijn van een ‘goed ingericht strafproces’ dat zoveel mogelijk 
bevordert dat de strafwet wordt toegepast op de ‘werkelijke schuldige’ en dat naar vermogen 
de veroordeling van de niet-schuldige verhindert”;23 exact zoals de wetgever van 1926 dat 
destijds formuleerde.24 
 

1.2.  Het te bouwen huis: grotere nadruk op het contradictoire karakter van het 
strafproces 

 
De grondtrekken van het stelsel van het huidige wetboek blijven aldus in het beoogde 
nieuwe wetboek gehandhaafd, zij het met enkele accentverschuivingen, zo vermeldt de 
(brief bij de) in 2015 gepubliceerde Contourennota.25 Het huis (met voortuin) dat op die 
fundamenten wordt gebouwd, ziet er in verschillende opzichten evenwel (volstrekt) anders 
uit dan het huis dat er nu staat. Zo krijgt het openbaar ministerie nieuwe bevoegdheden, 
wordt de voorlopige hechtenis (vermoedelijk) anders aangekleed en wordt het 
professionele verschoningsrecht (deels) anders vormgegeven. Ook de voordeur van het huis 
wordt anders, zoals ook de oprijlaan die naar dat huis toe leidt. Waar in het wetboek thans 
wordt gesproken over dagvaarding, heet dat in het komende wetboek een procesinleiding, 
die – anders dan een dagvaarding – in het geval van meervoudige kamerzaken voorafgaand 
aan de oproeping van de verdachte (en diens raadsman, voor zover aanwezig) wordt 
betekend in opdracht van de voorzitter van de rechtbank, zodat de verdachte waar (door 
hem) gewenst de voorzitter eerst nog kan vragen om getuigen en/of deskundigen te doen 
horen (door de rechter-commissaris) en de datum van de inhoudelijke behandeling kan 
worden afgestemd op hetgeen nog moet gebeuren voordat de inhoudelijke behandeling een 
aanvang neemt. 
 
Grotere nadruk komt in de visie van de wetgever bij het te bouwen huis toe aan het 
contradictoire karakter van het strafproces. Het streven naar een meer contradictoire 
procesvoering vindt zijn normatieve uitgangspunt (vooral) in de jurisprudentie van het 
EHRM, waarin steeds wordt benadrukt dat het uitgangspunt van een ‘fair trial’ als bedoeld 
in art. 6 EVRM met zich brengt dat, alvorens een verdachte kan worden veroordeeld, “all 
evidence must normally be produced in the presence of the accused at a public hearing with a 
view to adversarial argument.”26 Een ‘adversarial trial’ betekent naar het oordeel van het 
EHRM “that both prosecution and defence must be given the opportunity to have knowledge of 
and comment on the observations filed and the evidence adduced by the other party”.27 Het 
recht daarop vormt daarmee, in de woorden van Trechsel, as het ware “the dialectic aspect 
of the trial”, gelegen in het hart van het recht op een eerlijk proces.28 De onderzoeksgroep 
Strafvordering 2001 vertaalde het begrip ‘contradictoire gedingvoering’ op vergelijkbare 
wijze, namelijk als een procesvorm “die berust op het beginsel van tegenspraak. Door het 
centraal stellen van de tegenspraak wordt het dialoogkaraker van het geding onderstreept.”29 
Dat betekent volgens de onderzoeksgroep (ook) “dat de agenda van het strafproces in 
vergaande mate wordt bepaald door de procesactoren”.30  

                                                             
22  Vgl. Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278, o.a. p. 6, p. 13 en p. 17. 
23  Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278, p. 5. 
24  Kamerstukken II 1913/14, 286, 3, p. 55.  
25  Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278, p. 16. 
26   Zie onder vele andere: EHRM 15 december 2015, NJ 2017/294 m.nt. B.E.P. Myer 

(Schatschaschwili/Duitsland), par. 103. 
27  Vgl. EHRM 16 februari 2000, appl.nr. 29777/96 (Fitt/Verenigd Koninkrijk), par. 44. 
28  Trechsel 2018, p. 28. 
29  Groenhuijsen & Knigge 1999, p. 31. 
30  Groenhuijsen & Knigge 1999, p. 31. 
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Voor de onderzoekers van Strafvordering 2001 had die laatste conclusie geen andere 
betekenis, dan dat het Wetboek van Strafvordering dus geen keurslijf van strakke regels 
moet bevatten, maar (vooral) een structuur dient te bieden waarbinnen actoren zinvol en 
doelgericht kunnen opereren. De wijze waarop de actoren binnen die structuur (zinvol en 
doelgericht) opereren en kunnen opereren, is primair afhankelijk van de principiële 
kenmerken van hun rechtspositie. Ten aanzien van de verdachte speelt daarbij een 
essentiële rol dat de verdachte, gelet op de onschuldpresumptie, altijd vrij is om zijn eigen 
proceshouding te bepalen. Die vrijheid brengt naar het oordeel van de onderzoeksgroep 
Strafvordering 2001 evenwel op haar beurt met zich dat aan de door de verdachte gemaakte 
keuze(n) rechtsgevolgen kunnen worden verbonden.  
 

“Indien gelegenheid bestaat een verdedigingsrecht uit te oefenen en de mogelijkheid 
wordt zonder aannemelijke reden gepasseerd, dan kan een beroep op diezelfde 
bevoegdheid in een later stadium tardief worden geoordeeld. Vecht de verdachte aan dat 
hij het ten laste gelegde feit pleegt [bedoeld zal zijn: heeft gepleegd; onderzoekers], 
dan zal de motivering van een eventuele bewezenverklaring aan hoge eisen moeten 
voldoen; concentreert de opstelling van de verdacht zich op de strafmaat, dan zal dit in 
de inrichting van het vonnis worden weerspiegeld.”31  

 
Eenzelfde visie is zichtbaar in relatie tot het door de onderzoeksgroep Strafvordering 2001 
voorgestelde kader voor het hoger beroep.32 Daarmee krijgt het strafprocessuele model dat 
door de onderzoeksgroep werd voorgestaan, een sterk ‘getrechterd’ karakter.33 Het begrip 
‘contradictoire procesvoering’ is mede ingevuld met deze (‘trechter’) notie, waardoor 
‘contradictoir’ niet zelden (mede) lijkt te worden gebruikt in de betekenis dat de 
verdediging die niet tijdig ‘piept’, daardoor haar rechten mogelijk (geheel) verspeelt.34  
 
De raadsman heeft daarbij de functie rechtshulp te verlenen aan de verdachte (zowel in 
feitelijke als in juridische zin) en toe te zien op de naleving van procedureregels en de 
vereisten van een eerlijk proces, ter effectuering van de rechten en bevoegdheden van de 
verdachte. De raadsman is de juridische spreekbuis van de verdachte, die de rechter van 
relevant geachte informatie voorziet en zich in dat kader alert en actief behoort op te 
stellen.35 Als uit verklaringen of handelingen van de verdediging blijkt dat op uitoefening 
van een bepaalde bevoegdheid geen prijs wordt gesteld, dan kan die bevoegdheid later in 
beginsel niet alsnog worden ingeroepen, zo concludeerde de onderzoeksgroep. 
 
Een dergelijke invulling van de rechtspositie van de verdediging stelt evenwel eisen aan de 
inrichting van de strafrechtelijke procedure. Een contradictoire gedingvoering veronderstelt 
dat de verdachte – minst genomen – weet wat er gaande is, om effectief tegenspel te kunnen 
bieden.36 Naarmate van de verdachte verwacht wordt dat hij eerder tegenspel biedt en ook 
verantwoordelijkheid draagt voor een voortvarend procesverloop, zal dat gevolgen 
(moeten) hebben voor het moment waarop die informatie voor de verdachte beschikbaar 
wordt, zoals die verwachting en verantwoordelijkheid ook gevolgen zullen (moeten) hebben 
voor de aan de verdachte toebedeelde rechten, althans het moment waarop (de 
voorwaarden aanwezig zijn waaronder) die rechten kunnen worden uitgeoefend. Hetzelfde 
geldt voor rechtsbijstand, die een verdachte – gelet op diens autonome positie – enerzijds 

                                                             
31  Groenhuijsen & Knigge 1999, p. 33-34.  
32   Groenhuijsen & De Hullu 2002, p. 387. 
33  Groenhuijsen & Knigge 2004, p. 79-80: “Tegen deze achtergrond kan het objectum litis in strafzaken worden 

gerepresenteerd als een trechter.” 
34  Franken 2007, p. 360-369; Van Kampen 2011(b), p. 29-35. 
35  Groenhuijsen & Knigge 1999, p. 35. 
36  Groenhuijsen & Knigge 1999, p. 34. 
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niet kan worden opgedrongen, maar die anderzijds van (essentieel) belang kan zijn om zijn 
autonomie (tijdig) handen en voeten te geven.37  
 
De gedachten van de onderzoeksgroep Strafvordering 2001 over de essentie van een 
contradictoire procesvorm worden in de concept MvTs in belangrijke mate als uitgangspunt 
genomen in zijn voorstellen voor een gemoderniseerd wetboek. De kern van de daarin tot 
uitdrukking komende opvatting over het in de voorstellen neergelegde contradictoire 
proces is dat “de interactie tussen de verschillende procesdeelnemers in zekere mate de 
agenda van het strafproces [bepaalt], met een nadruk op de mogelijkheid van de verdachte zelf 
zijn proceshouding te bepalen”.38 Dat begint wat de Contourennota betreft al zo vroeg 
mogelijk en – waar het gaat om het horen van getuigen – bij voorkeur “zo snel mogelijk na 
het feit”.39 Niet alleen bepaalt het voorbereidend onderzoek immers in belangrijke mate het 
verdere verloop van de procedure en de kwaliteit van de procedure als geheel,40 één van de 
doelstellingen van de modernisering is ook om de doorlooptijden van strafzaken te 
verkorten door een voortvarend procesverloop. Daarvoor dragen de procesdeelnemers 
blijkens de Contourennota gezamenlijk verantwoordelijkheid, die in het beoogde nieuwe 
wetboek wettelijk zal worden vastgelegd. Het streven is om het onderzoek zoveel mogelijk 
af te ronden vóór de inhoudelijke behandeling ter zitting en de zitting pas te laten 
aanvangen wanneer de zaak daadwerkelijk ‘zittingsrijp’ is. Een en ander betekent dat het 
inhoudelijke onderzoek (waaronder nader onderzoek, zoals deskundigenonderzoek en het 
horen van getuigen) zoveel mogelijk in het voorbereidend onderzoek plaatsvindt.41 Deze 
‘beweging naar voren’ – door de minister in de Contourennota de belangrijkste 
accentverschuiving genoemd42 – betekent dat het voorbereidend onderzoek in verhouding 
tot het onderzoek ter terechtzitting in gewicht toeneemt, zoals ook het onderzoek ter zitting 
in eerste aanleg in relatie tot het onderzoek in hoger beroep in het gemoderniseerde 
wetboek in gewicht toeneemt.43 Het hoger beroep concentreert zich in de voorgestelde 
plannen – overeenkomstig het model van het voortbouwend appel – primair op de 
aangevoerde bezwaren tegen de beslissing in eerste aanleg, hoewel de appelrechter wel 
onbeperkt bevoegd blijft in te grijpen indien hij de beslissing in eerste aanleg niet juist 
acht.44  
 
Tijdens het voorbereidend onderzoek dient de verdediging door de zittende en staande 
magistratuur in de gelegenheid te worden gesteld tot een goede taakvervulling, onder meer 
door adequate voorzieningen te treffen in verband met de inbreng van onderzoekswensen 
in een vroeg – zo vroeg mogelijk – stadium van het geding.45 Van de zijde van het openbaar 
ministerie kan in dat kader volgens de Contourennota worden verwacht dat de verdediging 
tijdig de beschikking krijgt over (ten minste een deel van) de processtukken, ten einde 
dergelijke onderzoekswensen te kunnen formuleren.46 Tot de verantwoordelijkheid van het 
openbaar ministerie hoort in de visie van de minister ook dat wordt bijgedragen aan de 
verwezenlijking van het ondervragingsrecht van de verdediging van getuigen van wie is te 
voorzien dat zij een belangrijk factor zullen vormen in de beoogde bewijsconstructie.47 De 
zittende magistratuur heeft in het beoogde nieuwe systeem tot taak een proactieve houding 
van het openbaar ministerie en de verdediging (verder) te bevorderen. Vanuit de beoogde 
‘beweging naar voren’ komt die taak vooral – maar niet alleen – de rechter-commissaris toe 

                                                             
37  Groenhuijsen & Knigge 1999, p. 34. Zie ook Groenhuijsen & Knigge 2004, p. 79. 
38  Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278, p. 6. 
39  Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278, p. 17. 
40  Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278, p. 10. Zie ook concept MvT Boek 2, p. 4. 
41  Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278, p. 12. 
42  Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278, p. 16. 
43  Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278, p. 9-10. 
44  Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278, p. 4. 
45   Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278, p. 7. 
46   Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278, p. 7. Zie ook concept MvT Boek 2, p. 67 en p. 299. 
47  Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278, p. 8.  
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tijdens het voorbereidend onderzoek. Met het oog daarop wordt een actieve rol van de 
rechter-commissaris in verband met het inventariseren en beoordelen van 
onderzoekswensen in het gemoderniseerde wetboek bevorderd. Gezamenlijk hebben 
openbaar ministerie, verdediging en rechter de verantwoordelijkheid “om in een vroeger 
stadium dan thans te bezien of het dossier volledig is en zo nodig proactief op te treden, 
bijvoorbeeld bij de behoefte aan nader onderzoek of het opmaken van een 
reclasseringsrapport”.48 Het beoogde effect is “meer ‘panklare dossiers’, minder 
getuigenverhoren ter zitting en een daling van het aantal aanhoudingen voor nader 
onderzoek”.49 Dat betekent niet dat ter zitting in eerste aanleg (of hoger beroep) geen 
getuigen (of deskundigen) meer kunnen worden gehoord; het betekent wel dat waar de 
verdediging het in een eerdere fase – bezien vanuit een goede taakvervulling – (in 
redelijkheid) heeft ‘laten liggen’, die keuze in een latere fase consequenties voor de 
verdachte kan hebben.50  
 
De keerzijde van de vrijheid van de verdachte om een eigen processuele koers te kiezen is 
immers dat aan de gemaakte keuzen wat de Contourennota betreft ook rechtsgevolgen 
worden verbonden.51 Een verdachte die de keuze maakt één of meer door de rechter-
commissaris gestelde termijn(en) voor verzoeken tot het doen van onderzoek te negeren, 
kan die keuze nadien worden tegengeworpen; een verdachte die de keuze maakt om eerst 
aan de zittingsrechter het verzoek te doen tot het horen van getuigen, kan er evenmin op 
rekenen dat de zittingsrechter dat verzoek vervolgens steeds inwilligt.52  
 
De minister heeft zich daarbij van meet af aan gerealiseerd dat toegang tot deskundige 
(rechts-)bijstand vanuit dat vertrekpunt van essentieel belang is. Immers, “[B]ij een 
verdachte die geen rechtsbijstand geniet, moet ermee rekening worden gehouden dat deze niet 
altijd de implicaties van zijn proceshouding kan overzien. Naarmate hij eerder in de procedure 
wordt voorzien van rechtsbijstand kan hij beter gefundeerde keuzen maken.”53 Idealiter 
bestaat ‘de verdediging’ vanuit het perspectief van de Contourennota dan ook uit verdachte 
én raadsman. Eerst – of vooral – in die combinatie is het mogelijk (rechts-) gevolgen te 
verbinden aan de wijze waarop de verdediging haar taak vervult, gegeven de wijze waarop 
die taak volgens de Contourennota vervuld zou moeten worden voor het goede verloop van 
het proces en daarmee het publiek belang dat door de overheid moet worden gewaarborgd. 
 

1.3.  Doelstelling van het onderzoek 
 
Het is deze (grotere) nadruk op het contradictoire karakter van het strafproces en hetgeen 
in het kader van een goede taakververvulling door de verdediging van de verdediging – 
mede gezien haar (met het openbaar ministerie en rechter gedeelde) verantwoordelijkheid 
voor een voortvarend(er) procesverloop onder de paraplu van de ‘beweging naar voren’ – 
blijkens de Contourennota wordt verwacht, dat het aangrijpingspunt vormt voor het 
onderhavige onderzoek. Centrale vraag daarvan is – kort gezegd – wat het beoogde nieuwe 
wetboek van de verdediging verwacht in het kader van haar (gedeelde) 
verantwoordelijkheid voor een voortvarend procesverloop. Wat biedt het nieuwe wetboek 
de verdediging aan instrumentarium om die verwachting en de daarop gebaseerde 
verantwoordelijkheid gestalte te (kunnen) geven? En in welke mate is het in de 
moderniseringsvoorstellen voorgestelde strafprocessuele model voor het bereiken van een 
“juiste toepassing van het materiële strafrecht”54 – voor een juiste rechterlijke 

                                                             
48  Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278, p. 10. 
49  Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278, p. 12. 
50  Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278, p. 12. 
51  Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278, p. 6. 
52  Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278, p. 12-14. 
53  Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278, p. 6. 
54  Groenhuijsen & Knigge 2001, p. 15. 
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eindbeslissing55 – afhankelijk van de wijze waarop de verdediging (al dan niet) inhoud geeft 
aan haar contradictoire rol?56 Wat betekent die afhankelijkheid in termen van 
randvoorwaarden en instrumenten die nodig zijn om aan die rol en verantwoordelijkheid 
(adequaat) uitdrukking te geven? 
 
Dit onderzoek kan zich daarbij evenwel niet uitsluitend richten op de vraag welke 
wijzigingen het gemoderniseerde wetboek als zodanig met zich brengt voor de verdediging 
in strafzaken. De (concept) voorstellen die in het kader van de modernisering van het 
Wetboek van Strafvordering zijn gedaan ten aanzien van de verdediging, zullen immers 
landen in het veld van – kort gezegd – contradictoire elementen, dat door recente 
wetswijzigingen en jurisprudentie al in het huidige strafproces is aangelegd en die het 
beoogde nieuwe wetboek deels zullen worden gecodificeerd en de basis vormen, waarop 
het gemoderniseerde wetboek voortbouwt. De nieuwe voorstellen zullen door praktijk en 
de Hoge Raad worden aangewend en uitgelegd in het licht van de bestaande procesvormen 
en -cultuur. Zo kunnen de voorstellen in het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering 
die zien op de momenten waarop de verdediging getuigen dient op te geven, niet los gezien 
worden van de eisen die de Hoge Raad in het algemeen aan de motivering van zulke 
verzoeken stelt57 en de vasthoudendheid die de Hoge Raad van de verdediging verwacht als 
zulke verzoeken in eerste instantie worden afgewezen.58  
 
In dat licht bezien kan het onderzoek dan ook niet uitsluitend worden gericht op de 
tegensprekelijke elementen die in de voorstellen worden geïntroduceerd of verder worden 
aangezet, maar moeten daarin noodzakelijkerwijs ook ten minste de hoofdlijnen van de 
reeds bestaande jurisprudentiële setting worden beschreven, om te kunnen beoordelen 
welke invulling de thans voorgestelde proceselementen (uitgaande van een min of meer 
bestendig oordelende Hoge Raad) binnen die context praktisch zullen krijgen.  
 
Dat betekent dat het onderhavige onderzoek zich allereerst richt op de vraag welke rol en 
verantwoordelijkheid de verdediging naar huidig recht toekomen, mede gelet op de 
jurisprudentie van de Hoge Raad, alvorens (en ten einde) de vraag te kunnen beantwoorden 
welke rol en verantwoordelijkheid de verdediging naar komend recht, mede gelet op het 
huidige recht, toekomen en in welke mate die rol en verantwoordelijkheid een actieve 
proceshouding van de verdediging veronderstellen. 
 

1.4. Afbakening van het onderzoek 
 
Er dienden evenwel ook beperkingen te worden aangebracht. De wijzigingen die in het 
kader van de modernisering zijn voorgesteld, zijn omvangrijk en voor de verdachte in 
vrijwel alle opzichten wezenlijk. Dat geldt bijvoorbeeld voor de voorgestelde wijzigingen in 
relatie tot opsporingsmethoden en de voorstellen tot introductie van een aantal nieuwe 
opsporingsbevoegdheden. In beginsel geldt dat wat de verdachte raakt, daarmee ook de 
verdediging als geheel raakt. Zo zal, waar het beoogde nieuwe wetboek de 
rechtmatigheidstoets van art. 59a Sv beperkt tot de vraag of de voorzetting van de 
inverzekeringstelling rechtmatig is (art. 2.5.3.4.1 lid 5), dat ook gevolgen hebben voor de 
wijze waarop de verdachte tijdens die rechtmatigheidstoets verdedigd kan en moet worden. 
Evenzo geldt dat waar de bevoegdheden met betrekking tot voorwerpen en gegevens 
waarover het verschoningsrecht zich uitstrekt zullen wijzigen (Boek 2, afdeling 7.6), ook dat 
gevolgen zal of kan hebben voor de positie van de verdediging als geheel.  

                                                             
55  Concept MvT Boek 1, p. 6. 
56  Vgl. Brouwer 2005, p. 39-70.  
57  Vgl. HR 4 juli 2017, NJ 2017/440 m.nt. T. Kooijmans. 
58  Vgl. HR 1 juli 2014, NJ 2014/441 m.nt. M.J. Borgers. 
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Vanuit het vertrekpunt van een (meer) contradictoir proces is er evenwel voor gekozen om 
het onderhavige onderzoek te beperken tot de verdediging ten gronde – hier opgevat als de 
mogelijkheid om verweer te (kunnen) voeren tegen de jegens de verdachte ingestelde (of 
nog in te stellen) strafvervolging, alsmede tot de vraag welke verwachtingen en 
verantwoordelijkheden van de verdediging in de voorstellen te dien aanzien besloten liggen. 
Wijzigingen in relatie tot bijvoorbeeld de voorlopige hechtenis en het verschoningsrecht 
raken die verdediging niet zonder meer. Om die reden worden deze en andere wijzigingen 
in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.  
 
Met het oog op een tijdig af te ronden analyse van de verwachtingen en 
verantwoordelijkheden ten aanzien van de verdediging is een verdere beperking 
aangebracht door deze analyse verder te concentreren op vier thema’s: het verhoor van de 
verdachte, het recht op inzage in en afschrift van de processtukken, het horen van getuigen 
en deskundigen en de inschakeling van deskundigen, zowel in eerste aanleg als in hoger 
beroep. Aan de keuze van deze thema’s ligt geen andere gedachte ten grondslag dan dat 
deze vier onderwerpen voor het beginsel van tegenspraak van cruciaal belang zijn. Het 
verhoor van de verdachte is dat, omdat dit verhoor als het ware het ‘summum’ van het recht 
op tegenspraak vertegenwoordigt. Het recht op inzage in en op afschrift van de 
processtukken is daarvoor wezenlijk, omdat zonder kennis van die stukken geen 
tegenspraak mogelijk is; de stukken behelzen immers datgene waartegen de tegenspraak 
moet worden geboden. Het horen van getuigen en deskundigen en de inschakeling van 
deskundigen zijn instrumenten om die tegenspraak te kunnen verwezenlijken.  
 

1.5. De term ‘verdediging’: raadsman en verdachte 
 

Zoals in het voorgaande al aan de orde kwam, bestaat ‘de verdediging’, gelet op de 
Contourennota, idealiter uit verdachte en (adequaat functionerend) raadsman. Het 
ontbreken van een (adequaat functionerend) raadsman kan leiden tot allerhande ‘hobbels’ 
in het praktische verloop van het proces: getuigen die een raadsman vóór de terechtzitting 
aan de rechter-commissaris zou hebben opgegeven worden door een ‘alleen procederende’ 
verdachte wellicht eerst ter terechtzitting opgegeven – met mogelijk aanhouding van het 
onderzoek ter zitting tot gevolg. Maar anderzijds zou de zittingsrechter een dergelijk 
verzoek tot het horen van getuigen mogelijk als ‘tardief’ kunnen aanmerken, de gevraagde 
aanhouding kunnen afwijzen en de inhoudelijke behandeling kunnen afronden zonder dat 
de door de verdachte opgegeven getuigen worden gehoord. In dit laatste geval is geen 
sprake van een efficiency-risico, maar is sprake van het processuele risico dat adequate 
tegenspraak van de zijde van de verdachte achterwege blijft, met mogelijk als gevolg dat de 
uitkomst van het strafproces niet meer een “juiste toepassing van het materiële strafrecht” 
oplevert.59 Aandacht voor beide risico’s maakt onderdeel uit van het onderhavige 
onderzoek.  
 
Aandacht voor de vraag welke gevolgen het ontbreken van een (adequaat functionerend) 
raadsman heeft voor het functioneren van het strafrechtelijk stelsel is voorts noodzakelijk, 
in het licht van het gegeven dat het aantal (strafrecht)advocaten dat zich met gefinancierde 
rechtsbijstand bezig houdt volgens verschillende bronnen afneemt.60 De kans dat een 

                                                             
59  Vgl. Brouwer 2017, p. 256-265. 
60  Zie daartoe o.a. het advies van de Adviescommissie Strafrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten, 

‘Wetsvoorstellen tot herziening van boek 1 en 2 Wetboek van Strafvordering’ d.d. 30 juni 2017, p. 8. Vgl. ook de 
Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2016 zoals besproken door Buruma 2017. Volgens de recent 
gepubliceerde Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2018 van de RvR is het totaal aantal actieve 
rechtsbijstandverleners in 2017 (waaronder derhalve niet alleen strafrechtadvocaten vallen) – ten opzichte 
van 2016 – iets afgenomen (p. 106). In 2017 stonden volgens deze monitor 2.986 in het strafrecht 
gespecialiseerde advocaten geregistreerd (p. 113). Het aantal toevoegingen daalde volgens de Monitor 
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verdachte niet door een raadsman wordt bijgestaan, wordt daardoor groter. De kans daarop 
neemt bovendien verder toe, indien (door de overheid) (verdere) beperkingen worden 
aangebracht op de financiering van de rechtsbijstand in strafzaken. Daarbij komt dat de 
inmiddels – op 1 maart 2017 – ingevoerde Maatregel kostenverhaal draagkrachtig 
veroordeelden tot potentieel effect kan hebben dat verdachten ervoor kiezen om geen 
gebruik te maken van de hen toegewezen raadsman, vanwege de mogelijkheid dat de 
daarmee verband houdende kosten op een later moment op hen worden verhaald.61  
 
De vraag naar de gevolgen van het ontbreken van een (adequaat functionerend) raadsman 
heeft ook een Europeesrechtelijke dimensie. Zoals onder meer uit publicaties van Brouwer 
en Van Kampen62 op dit punt volgt, stelt de jurisprudentie van het EHRM eisen aan de Staat 
in relatie tot de kwaliteit van de geleverde rechtsbijstand, meer in het bijzonder indien het 
gaat om toegevoegd advocaten. Dat blijkt bijvoorbeeld uit uitspraken van het EHRM waarin 
het EHRM een taak voor de overheid ziet weggelegd op het moment dat duidelijk wordt dat 
sprake is van “a failure by legal aid counsel to provide effective representation”.63 Daarvoor is 
de overheid in beginsel verantwoordelijk, in ieder geval waar dat falen manifest is of 
voldoende onder de aandacht van diezelfde overheid is gebracht.64 Dat geldt op grond van 
uitspraken in de zaken Hermi65 en Huseyn66 ook, indien de raadsman door de verdachte zelf 
is gekozen. In Huseyn oordeelde het EHRM in dat verband dat  
 

“[W]hile a State cannot be held responsible for the quality of representation by a lawyer 
of the applicant’s own choosing, it should nevertheless ensure that such a lawyer has an 
opportunity to fulfill his or her obligations in the best possible conditions. Where it is 
clear that the lawyer is unable to represent his client effectively owing to the lack of time 
and facilities to prepare a proper defence, appropriate positive measure should be taken 
to remedy the situation.”67 

 
Uitgangspunt van dit onderzoek is evenwel vooral een nationaalrechtelijke invalshoek in 
relatie tot de problematiek van een actieve – of juist minder actieve – raadsman binnen de 
context van een gemoderniseerd wetboek, meer in het bijzonder in relatie tot de vraag 
welke consequenties een niet-actieve proceshouding van de advocaat heeft voor de (positie 
van de) verdachte; de vraag welke consequenties een niet-actieve proceshouding onder 
omstandigheden voor de Nederlandse Staat heeft of kan hebben, gelet op de eisen van art. 6 
EVRM, art. 47 Handvest EU en de verschillende EU Richtlijnen die zien op ‘defence rights’, is 
in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Deze jurisprudentie wijst wel op door de 
overheid te bieden randvoorwaarden voor een adequate verdediging. 
 

                                                                                                                                                                                      
sterker dan het aantal advocaten dat toevoegingen deed (o.a. p. 4). De forfaitaire vergoeding bedroeg per 1 
januari 2017, omgerekend naar een uurtarief, EUR 105,61 per uur (o.a. p. 21). 

61  De Maatregel kostenverhaal draagkrachtig veroordeelden is gebaseerd op het op 1 maart 2017 ingevoegde 
art. 43 lid 3 Wet op de rechtsbijstand (Wrb), inhoudende dat indien een raadsman is aangewezen krachten 
art. 39, art. 40 of art. 41 Sv en indien de veroordeling tegen de veroordeelde onherroepelijk is geworden, het 
bestuur (van de RvR) het bedrag ter hoogte van de vergoeding, bedoeld in art. 37 Wrb kan vorderen van de 
veroordeelde wiens financiële draagkracht de in art. 34 Wrb genoemde bedragen overschrijdt. Zie daartoe 
meer uitgebreid Brouwer 2017. Indien de strafzaak wordt geseponeerd, de verdachte volledig wordt 
vrijgesproken of is ontslagen van alle rechtsvervolging, maar ook indien de verdachte schuldig is verklaard 
zonder oplegging van straf of maatregel, blijft verhaal achterwege. Zie daartoe de Monitor Gesubsidieerde 
Rechtsbijstand 2018, p. 28. De Monitor geeft geen informatie over de vraag hoe vaak dat (in 2017) gebeurde 
en om welke bedragen het daarbij ging.  

62   Zie o.a. Van Kampen 2011(b) en Brouwer 2017. 
63  EHRM 13 mei 1980, NJ 1980//586 (Artico/Italië); EHRM 19 december 1989, NJ 1994/26 m.nt. E.A. Alkema 

(Kamasinski/Oostenrijk) en EHRM 21 april 1998, appl.nr. 22600/93(Daud/Portugal). 
64  Vgl. ook Reijntjes 2008(a). 
65  EHRM 18 oktober 2008, appl.nr. 18114/02 (Hermi/Italië).  
66  EHRM 26 juli 2011 appl.nr. 35408/05 (Huseyn en anderen/Azerbeidzjan). 
67  EHRM 26 juli 2011 appl.nr. 35408/05 (Huseyn en anderen/Azerbeidzjan), par. 184. 
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1.6. Probleemstelling en onderzoeksvragen  
 
Het voorgaande heeft – uiteindelijk – geleid tot de volgende probleemstelling: 
 

Welke verwachtingen68 liggen in het (huidige en) komende nationale strafproces(-recht) 
ten aanzien van de verdediging in strafzaken besloten in relatie tot de verdediging ten 
gronde, welke randvoorwaarden en instrumenten behoeft de verdediging (nog) om aan 
die verwachtingen te kunnen voldoen en op welke wijze kunnen binnen dat kader de 
gevolgen van en de risico’s voor een verdachte zonder (adequaat functionerende) 
raadsman worden gemitigeerd? 

 
Deze probleemstelling valt uiteen in de volgende (negen) onderzoeksvragen:  
 

A. Welke verwachtingen ten aanzien van de verdediging liggen in het huidige en 
komende strafproces(-recht) besloten in relatie tot de verdediging ten gronde (in 
eerste aanleg en in hoger beroep) en op welke wijze wordt/is het niet voldoen aan die 
verwachtingen gesanctioneerd? 

B. Welke verantwoordelijkheden voor de verdediging liggen daarin besloten?69 
C. Welke noodzakelijke randvoorwaarden dienen aanwezig te zijn en over welke 

instrumenten dient de verdediging te kunnen beschikken, ten einde aan deze 
verantwoordelijkheden adequaat invulling te kunnen geven en welke strafvorderlijke 
instrumenten en voorzieningen daarvan zijn beschikbaar binnen het kader van het 
nieuwe wetboek? 

D. In welke aanvullende (buiten-)strafvorderlijke voorzieningen en gereedschappen zou 
de wetgever in het licht daarvan moeten voorzien?  

E. Welke maatregelen of aanpassingen zijdens de (strafrecht-)advocatuur zijn in het licht 
daarvan noodzakelijk of wenselijk, onder meer ten aanzien van ICT-voorzieningen (in 
relatie tot dossiervorming)? 

F. Welke maatregelen of aanpassingen zijdens de rechterlijke macht, OM en (nationale) 
politie (en/of bijzondere opsporingsdiensten) zijn in het licht daarvan noodzakelijk of 
wenselijk? 

G. Welke overige maatregelen zijn denkbaar?  
H. Welke (efficiency- en procedurele) risico’s voor het functioneren van het stelsel draagt 

het ontworpen stelsel met zich indien de verdachte niet over een raadsman beschikt, 
dan wel de raadsman in zijn taak tekortschiet?70 

I. Op welke wijzen kunnen deze risico’s worden ondervangen of gemitigeerd? 
 
Gaande het onderzoek is de onderzoekers gebleken dat ook een aldus opgelijnde en meer 
beperkt geformuleerde probleemstelling een (zeer) omvangrijk onderzoek vergt, teneinde 
alle gestelde sub-vragen op een (meer) concreet niveau te kunnen beantwoorden. De voor 

                                                             
68  De term ‘verwachtingen’ wordt hier gebruikt met het oog op de vraag wat van de verdediging wordt verlangd 

in relatie tot de verdediging ten gronde. De oorspronkelijk in het kader van dit onderzoek gehanteerde 
probleemstelling betrof de vraag welke ‘eisen’ in het wettelijk en jurisprudentieel kader ten aanzien van de 
verdediging besloten liggen. Bij nadere beschouwing hebben de onderzoekers evenwel geconcludeerd dat de 
vraag naar ‘eisen’ in de context van het onderhavige onderzoek minder voor de hand ligt, omdat het een 
‘striktheid’ (ten aanzien van de activiteiten van de verdediging) suggereert die minder juist lijkt. Het gaat niet 
zozeer om de vraag wat van de verdediging wordt ‘geëist’, maar om de vraag wat van de verdediging wordt 
verlangd binnen de context van het strafproces. 

69   In de oorspronkelijke offerte die ten grondslag ligt aan het onderhavige onderzoek werd in dit verband de 
term ‘verplichtingen’ gehanteerd. Gaande het onderzoek hebben de onderzoekers evenwel geconstateerd dat 
de term ‘verplichtingen’ in deze context niet, althans minder, juist voorkomt. De verdediging is immers 
nergens toe verplicht, maar draagt (wel) de verantwoordelijkheid om, indien zij bijvoorbeeld getuigen wenst 
te horen in het voorbereidend onderzoek, een dergelijk verzoek conform het wettelijk en jurisprudentieel 
kader in te kleden, ten einde een positieve reactie op het verzoek te (kunnen) krijgen. 

70  Vgl. o.a. Brouwer 2017. 
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het onderzoek beschikbare tijd was evenwel beperkt. In die zin dienen de verwachtingen 
ten aanzien van (de conclusie van) dit rapport op voorhand enigszins getemperd te worden. 
De omvang van het te analyseren materiaal, maar ook het gegeven dat de minister – blijkens 
informatie afkomstig van de begeleidingscommissie bij het onderhavige onderzoek – na 
publicatie van de concept Boeken 1 en 2 heeft aangegeven deze voorstellen op een aantal 
onderdelen wellicht te zullen wijzigen, maakt dat de bevindingen van de onderzoekers meer 
indicatief en globaal van aard zijn, dan de onderzoekers op voorhand hebben gewenst (en 
nog steeds wensen). In feite is nog steeds sprake van een moving target; van een 
gedachtewisseling over de inhoud van het gemoderniseerde wetboek, die nog niet is 
voltooid. Er valt, ook tegen de achtergrond van de literatuur, bovendien veel meer te zeggen 
over de verdediging ten gronde en hetgeen in dat kader van de verdediging wordt verwacht, 
dan in dit rapport tot uitdrukking komt. 
  
Het gegeven dat de discussie omtrent de exacte inhoud van het beoogde nieuwe wetboek 
nog steeds gaande is, betekent ook dat delen van dit onderzoeksrapport potentieel reeds in 
meer of mindere mate achterhaald zijn op het moment van verschijnen van dit rapport. 
 

1.7. Onderzoeksmethoden 
 
Om de probleemstelling en de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is een 
combinatie van twee onderzoeksmethoden toegepast, namelijk (a) de bestudering van wet 
en jurisprudentie, parlementaire stukken, de inmiddels gepubliceerde concept teksten van 
de Boeken 1 t/m 6 en de daarbij behorende concept MvTs (in combinatie met informatie 
beschikbaar gesteld via de begeleidingscommissie bij het onderhavige onderzoek met 
betrekking tot de concept voorstellen) en literatuur (desk research) en (b) focusgroep 
interviews met leden van het openbaar ministerie en de strafrechtadvocatuur.  
 
De methode van desk research is gebruikt voor een beschrijving en analyse van het huidige 
recht en de gedane voorstellen in het kader van de modernisering, voor zover betrekking 
hebbend op de vier hiervoor geselecteerde thema’s, om op die wijze tot beantwoording van 
onderzoeksvragen A-C te komen.  
 
Nadat de beschrijving en analyse van de gedane voorstellen in het licht van de gestelde 
onderzoeksvragen was voltooid, hebben twee focusgroep interviews plaatsgevonden. 
Focusgroep interviews hebben in hun algemeenheid als doel om informatie te verzamelen 
en begrip te krijgen over hoe betrokkenen denken over een bepaald onderwerp.71 Het doel 
van een focusgroep interview was niet om consensus te bereiken over het aan de orde 
gestelde onderwerp, maar om uit de gedachtenuitwisseling over de verschillende 
onderwerpen een beeld te verkrijgen van de attitudes, opinies en ervaringen van de 
deelnemers. Daarbij is gewerkt met een semigestructureerde vragenlijst waarbij alle voor 
de focusgroep interviews geselecteerde thema’s zijn uitgewerkt in een aantal vragen. Deze 
vragen begonnen open en algemeen en werden steeds specifieker, om uiteindelijk tot de 
kern van het thema te komen; zie daartoe Bijlage 2.72 
 
In dit specifieke geval is aan de leden van de focusgroepen voorafgaand aan het focusgroep 
interview een document ‘conceptvoorstellen bezien vanuit de verdediging’ voorgelegd, 
waarin de onderzoekers de moderniseringsvoorstellen aan de hand van de geselecteerde 
thema’s bespreken en van gedachten/voorlopige conclusies voorzien, in combinatie met een 
aantal vragen dat in dat kader van belang zou kunnen zijn. Voor deze werkwijze is gekozen 
zodat (a) aan het focusgroep interview ook personen konden deelnemen die niet over de 
gehele linie bekend waren met de reeds gedane concept voorstellen en (b) de geraadpleegde 

                                                             
71  Krueger & Casey 2000. 
72  Krueger & Casey 2000. 
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deelnemers de gestelde vragen desgewenst ook in het kader van de onderzoeksvragen 
konden plaatsen en daarmee in de gelegenheid waren om de onderzoekers te wijzen op 
misverstanden, onjuiste gevolgtrekkingen of onjuiste assumpties. Tijdens de focusgroep 
interviews zelf is gewerkt aan de hand van een semigestructureerde vragenlijst, verdeeld 
over de onder 1.4 genoemde vier thema’s, waarbij elk thema nader werd uitgewerkt in een 
aantal algemene en meer specifieke vragen; zie daartoe Bijlage 2 bij dit rapport. 
 
Idealiter bestaat een focusgroep uit zes tot tien deelnemers.73 Bij dit onderzoek is van dat 
ideale uitgangspunt noodgedwongen afgeweken: aan het focusgroep interview ‘openbaar 
ministerie’ hebben vier bij het openbaar ministerie werkzame personen deelgenomen. De 
focusgroep ‘strafrechtadvocatuur’ bestond uit zes personen. Dat heeft tot gevolg, dat aan de 
bevindingen uit de focusgroepen (zie hoofdstuk 5) slechts beperkte waarde kan worden 
toegekend. 
 
Een focusgroep interview met leden van de zittende magistratuur heeft, ondanks herhaalde 
verzoeken daartoe, helaas niet kunnen plaatsgevonden. Vermoed wordt dat dit vooral 
verband houdt met het feit dat de magistratuur – waaronder ook de staande – qua 
modernisering inmiddels zoveel op het bordje heeft, dat elk daarvan afgeleid project geen 
prioriteit meer kan toekomen.  
 
De beperkte beschikbaarheid van personen heeft eveneens tot gevolg gehad dat de 
onderzoekers er niet in geslaagd zijn in de beschikbare tijd voldoende basis te vinden voor 
een volledige, althans specifieke, beantwoording van de verschillende onderzoeksvragen. 
Dat geldt met name voor onderzoeksvraag E, F en G. 
  

1.8. Opbouw van dit rapport 
 
IJkpunt van de Contourennota bij de vraag wat van de verdediging kan worden verwacht, is 
een goede taakvervulling door de verdediging, in wisselwerking met (een goede 
taakvervulling door) de zittende en staande magistratuur. Deze taakopvatting wordt in de 
voorstellen niet beschreven en blijft in zoverre in zekere zin onbepaald. Tegelijkertijd geldt 
dat die taakopvatting wezenlijk is met het oog op de vraag wat van de verdediging wordt 
verwacht en feitelijk kan worden verwacht. Om die reden wordt in hoofdstuk 2 allereerst 
een beschrijving gegeven van die verschillende taakopvattingen. Daarna volgt een analyse 
van het huidige recht inzake de vier geselecteerde thema’s (hoofdstuk 3), in hoofdstuk 4 
gevolgd door een analyse van de conceptvoorstellen in relatie tot diezelfde vier thema’s. In 
hoofdstuk 5 wordt een uiteenzetting gegeven van de bevindingen ontleend aan de twee 
focusgroep interviews. In hoofdstuk 6 komen wij terug op de in de Contourennota 
geschetste ‘beweging naar voren’ en schetsen wij onze bevindingen met betrekking tot de 
moderniseringsvoorstellen, toegespitst op drie archetypen van zaken/verdachten (te weten 
het onderscheid tussen (a) voorlopig gehechte verdachten en ‘vrije voeters’, (b) 
enkelvoudige en meervoudige berechting en (c) natuurlijke personen en rechtspersonen). 
Hoofdstuk 7 bevat onze conclusies in relatie tot de gestelde onderzoeksvragen. Het rapport 
wordt afgesloten wordt met een (lees vervangende) samenvatting.  
 
De relevante ontwikkelingen in relatie tot het huidige en komende recht zijn meegenomen 
tot 1 november 2018.  
 
Het rapport is afgesloten op 1 december 2018. 

  

                                                             
73  Krueger & Casey 2000. 
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Hoofdstuk 2. Taakopvatting(en) als vertrekpunt voor de analyse 
 

2.1. Van inquisitoir naar tegenspraak 
 
De oorsprong van het Nederlandse strafproces ligt in het inquisitoire procesmodel.74 
Daardoor is zijn structuur grotendeels gevormd naar de rol en de bevoegdheden van de 
zittende en staande magistratuur.75 Het doel van het strafproces is de materiële 
waarheidsvinding, waarvoor in het inquisitoire strafproces alleen de vertegenwoordigers 
van de staat verantwoordelijk zijn.76 Specifiek draagt de officier van justitie de 
verantwoordelijkheid voor het opsporingsonderzoek en een zorgvuldige 
vervolgingsbeslissing en moet de rechter voor een ‘rechtvaardige uitkomst van het 
strafproces’ zorgdragen.77 De rechter en de magistratelijke officier van justitie hebben tot 
taak om de objectieve, materiële waarheid vast te stellen en in dat kader ook actief op zoek 
te gaan naar voor de verdachte ontlastend materiaal, alsmede om in dat proces de rechten 
van de verdachte te beschermen.  
 
Omdat in een zuiver inquisitoir systeem de (taak van) waarheidsvinding geheel bij de 
officier van justitie en de rechter ligt, wordt van de verdediging geen zelfstandige bijdrage 
daaraan verwacht. Binnen de kaders van een dergelijk systeem is de verdachte het object 
van het strafrechtelijk onderzoek en niet, in elk geval niet primair, een deelnemer aan het 
proces van de waarheidsvinding. Van de verdachte wordt niets wezenlijks verwacht waar 
het gaat om het bewerkstelligen van een materieel juiste rechterlijke beslissing (dat is: het 
toepassen van de strafwet op de werkelijk schuldigen en het voorkomen dat onschuldigen 
onterecht worden veroordeeld). Het helpt als hij de rechter wijst op feiten en 
omstandigheden die ontlastend voor hem zijn. In een dergelijk inquisitoir stelsel adviseert 
de raadsman de verdachte over het proces en kan hij ook suggesties voor nader 
feitenonderzoek aandragen aan de rechter. Tegelijkertijd betekent dit dat de verdediging 
afhankelijk is van de officier van justitie of de rechter als zij wél een bijdrage aan de 
waarheidsvinding wil leveren. 
 
Zó onversneden inquisitoir is ons strafproces nimmer geweest. Het Wetboek van 
Strafvordering van 1926 werd destijds door de wetgever als ‘gematigd accusatoir’ betiteld.78 
Aan de vraag of die duiding destijds terecht was – en ook vandaag de dag nog correct is – 
kunnen vele beschouwingen worden gewijd.79 Dat geldt ook voor de vraag wat de term 
(gematigd) ‘accusatoir’ precies inhoudt en hoe die term zich verhoudt tot termen als een 
‘contradictoir’ (straf-)rechtsgeding, een ‘tegensprekelijke’ procedure, dan wel tot het 
Europeesrechtelijk oriëntatiepunt van een ‘adversarial trial’. Zulke beschouwingen kunnen 
wij achterwege laten, omdat de kenschetsing van het huidige Nederlandse strafprocesrecht 
als ‘gematigd accusatoir’ namelijk niet alleen – of niet primair – verwijst naar de balans die 
in het Wetboek van 1926 werd getroffen tussen de bevoegdheden van het openbaar 
ministerie enerzijds, en de rechten van de verdediging anderzijds, maar ook naar de 
‘oplopende graad’ van de erkenning van de verdachte als volwaardige procespartij.  
  
In het vooronderzoek zoals de wetgever dat in 1926 voor ogen stond, was de verdachte 
primair object van onderzoek: hij heeft het recht om te zwijgen, maar (in oorsprong) niet het 
recht om zich tijdens zijn verhoren (of daaraan voorafgaand) te laten bijstaan door een 
raadsman. Naarmate het strafproces (verder) vorderde, kwam de verdachte een meer 

                                                             
74  Brants 2010, p. 14 en p. 24. 
75  Franken 2007, p. 28. 
76  Brants 2010, p. 9. 
77  Vgl. concept MvT Boek 1, p. 7.  
78  Kamerstukken II 1913/14, 286, 3, p. 11.  
79  Zie bijvoorbeeld Drenth 1939 en Lensing 1988, p. 23. 
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eigenstandige positie toe; hij was dan niet langer alleen voorwerp van het onderzoek, maar 
ook drager van bepaalde rechten. In de structuur van het (oorspronkelijke) wetboek kwam 
die eigenstandige (rechts-)positie van de verdachte pas tot volle wasdom tijdens het 
onderzoek ter terechtzitting: daar was de verdachte daadwerkelijk een ‘procespartij’ en 
daar had hij het recht om zelf getuigen (en deskundigen) te kunnen horen en alles ter sprake 
te brengen wat voor zijn verdediging van belang was. 
 
In het systeem van het wetboek van 1926 was het centrale moment van feiten- en 
waarheidsvaststelling dan ook het onderzoek ter terechtzitting.80 Voor die centrale 
gebeurtenis – en dus gekoppeld aan dat deel van de strafprocedure – werden in het wetboek 
de belangrijkste rechten aan de verdediging toegekend. De verdachte kreeg het recht om ter 
zitting de beschuldigingen tegen te spreken (hij kon dat in de ondervraging doen, bij 
pleidooi of bij gelegenheid van het laatste woord). Voorts kreeg hij het recht om de feitelijke 
grondslag voor zijn tegenspraak aan te dragen door middel van participatie in de getuigen- 
en deskundigenverhoren. Volgens het in het wetboek van 1926 neergelegde stelsel werden 
alle ‘bewijsgetuigen‘ in beginsel ter terechtzitting gehoord. De verdachte kreeg het recht om 
die getuigen en deskundigen à charge te ondervragen om zodoende de kwaliteit, 
betrouwbaarheid en de overtuigende kracht van het hem belastende getuigenbewijs ter 
discussie te stellen en zo mogelijk te ‘degraderen’. Hij kreeg ook het recht om zijn eigen 
getuigen en deskundigen à décharge ter zitting te laten horen. Dat kan zowel ten doel 
hebben de overtuigende kracht van belastend bewijsmateriaal te ontkrachten, als ook om de 
feitelijke grondslag te ontwikkelen voor een alternatief bevrijdend scenario. De verdachte 
mag ook niets van dat alles doen en ervoor kiezen om te zwijgen. Maar ook in het stelsel van 
het wetboek van 1926 is het alle gevallen de rechter die verantwoordelijk is voor het 
vaststellen van de materiële waarheid en is de officier van justitie als magistraat gehouden 
om ook ontlastend bewijsmateriaal aan te dragen en mede zorg te dragen voor de 
rechtsbescherming van de verdachte.81 
 
In het vooronderzoek – dat in 1926 nog een gerechtelijk vooronderzoek was, dat onder 
leiding stond van de rechter-commissaris – werden de verdachte zowel naar hun aantal als 
naar hun omvattendheid beperkte rechten toegekend.82 Dat is ook thans nog het geval. De 
verdachte heeft naar huidig recht het recht om tijdens het vooronderzoek op zijn verzoek – 
en indien dat verzoek door de rechter-commissaris wordt gehonoreerd – getuigen te (laten) 
ondervragen, maar dat recht is naar omvang beperkt en in vergelijking met het recht dat de 
verdachte ter terechtzitting toekomt als het ware nog ‘onvolkomen’. De verdachte heeft naar 
huidig recht immers niet zelf het recht om de bij de rechter-commissaris gehoorde getuigen 
vragen te stellen. Zijn raadsman heeft wel het recht om namens hem getuigen (en 
deskundigen) te ondervragen, maar dat is op grond van het huidige wetboek in die zin 
beperkt dat voor het stellen van dergelijke vragen formeel de tussenkomst van de rechter-
commissaris vereist is. Ook het recht van de raadsman om bij het getuigenverhoor aanwezig 
te zijn is aan beperkingen onderhevig, waaronder de beperking dat het belang van het 
onderzoek zich daartegen niet mag verzetten. In die laatste beperking – het belang van het 
onderzoek – is het gematigd accusatoire karakter van het huidige wetboek in volle omvang 
zichtbaar; vrijwel alle rechten die de verdachte en diens raadsman in het vooronderzoek 
kunnen uitoefenen, zijn aan een dergelijke beperking onderhevig.  
 
Van de raadsman wordt in het stelsel van het wetboek van 1926 verwacht dat hij de 
verdachte adviseert omtrent de te maken processuele keuzen en dat hij – door gebruik te 
maken van de rechten en mogelijkheden die de verdediging in het vooronderzoek en bij het 
                                                             
80  Groenhuijsen & Simmelink 2008, p. 379-380; Minkenhof 2009, p. 18. 
81  Van der Meij 2010, p. 40. 
82  Wel al meer dan voorheen, maar nog steeds beperkt door “het publieke belang dat aan de strafvordering in 

geen enkele tijdperk belemmeringen in de weg mogen worden gelegd die haar het eenig doel dat zij moet 
beoogen, het vinden der materiële waarheid, zoude kunnen doen missen”; Zie Ort 1910, p. 85. 
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onderzoek ter terechtzitting worden geboden – het verweer van de verdachte handen en 
voeten geeft, door getuigen te ondervragen, mogelijk nieuwe stukken in te brengen en te 
proberen de rechter in zijn besluitvorming te beïnvloeden. 
 
Sinds het de auditu-arrest is het zwaartepunt van de feitenvaststelling steeds meer 
verschoven naar het vooronderzoek.83 Tijdens dat vooronderzoek wordt in de regel het gros 
van de getuigen (en deskundigen) gehoord. Het belang van de terechtzitting als centraal 
moment voor de waarheidsvaststelling is daarmee in de loop der jaren afgenomen.84 Het 
strafproces is minder ‘onmiddellijk’ geworden en de terechtzitting heeft steeds meer het 
karakter gekregen van een verificatievergadering over de in het dossier neergelegde 
bevindingen van feitelijke aard die in het vooronderzoek zijn gegenereerd, al dan niet 
gecombineerd met het – waar nodig – horen van een enkele getuige of deskundige ter 
zitting. 
 
Voor de verdachte is die ontwikkeling richting het vooronderzoek niet zonder betekenis 
gebleken. De zwaartepuntverschuiving die de afgelopen 100 jaar heeft plaatsgevonden 
richting het vooronderzoek, heeft in essentie tot gevolg gehad dat de formele positie van de 
verdachte uit de pas raakte met de wijze waarop het strafproces in de praktijk zijn beslag 
kreeg. Tijdens de cruciale fase van het strafproces – het vooronderzoek – beschikte de 
verdachte niet steeds over de rechten die hij feitelijk nodig had om zijn stem te kunnen laten 
horen, bijvoorbeeld in relatie tot het horen van getuigen (en deskundigen). 
 
Het toegenomen belang van het vooronderzoek voor de vaststelling – later, op de 
terechtzitting – van de materiële waarheid, heeft ertoe geleid dat de mogelijkheden en 
bevoegdheden van de verdediging om in het vooronderzoek invloed uit te oefenen op de 
feitenvaststelling stapje voor stapje – steeds met vertraging volgend op de ontwikkeling van 
de opsporingspraktijk en niet zelden tegen heug en meug onder druk van het EHRM en EU – 
is uitgebreid. De ‘vreemde ogen’ van het EHRM dwongen de Hoge Raad – en in navolging 
daarvan de wetgever – tot de erkenning dat het Nederlandse strafprocesrecht de verdachte 
niet in alle gevallen voldoende serieus nam, bijvoorbeeld in relatie tot het 
ondervragingsrecht en het recht op rechtsbijstand.85  
 
Het voorlopige eindpunt van deze ontwikkeling is dat nu, en in het voorgestelde, 
gemoderniseerde wettelijke stelsel, het belang van het vooronderzoek voor de 
feitenvaststelling wordt erkend en wordt gezocht naar wegen om de verdediging ook in die 
fase de instrumenten ter beïnvloeding van het proces van bewijs- en feitenvergaring te 
geven die voor een betrouwbare en legitieme uitkomst van de strafprocedure wenselijk of 
noodzakelijk zijn.  
 

2.2.  De taakopvatting van de strafrechtadvocaat  
 
2.2.1.  Inleiding 
 
Van een verdachte kan slechts verwacht worden dat hij verdedigingsmogelijkheden in het 
vooronderzoek benut, als hij is voorzien van rechtskundige bijstand. De verdachte zonder 
raadsman zal de ‘beweging naar voren’ in het algemeen niet (zelfstandig) kunnen maken, zo 
wordt in de concept wetsvoorstellen ook onderkend. 86 
 

                                                             
83  HR 20 december 1926, NJ 1927/85. 
84  Pompe 1975, p. 46; Minkenhof 2009, p. 14. 
85  Zie met betrekking tot het ondervragingsrecht, o.a EHRM 20 november 1989, NJ 1990/245 m.nt. E.A. Alkema 

(Kostovski/Nederland). 
86  Vgl. o.a. Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278, p. 6. 
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Het recht op rechtsbijstand is neergelegd in art. 18 van de Grondwet. In het strafproces – in 
feitelijke aanleg – mag de verdachte in beginsel zelf bepalen of hij van dit recht gebruik wil 
maken en zich door een advocaat wil laten bijstaan.87 De verdachte moet daarom over dit 
recht worden geïnformeerd.88 Hij kan vervolgens zelf een advocaat kiezen,89 of hem kan 
onder nadere voorwaarden een advocaat worden toegewezen.90 De kerntaak van deze 
advocaat – de raadsman – is het waarborgen van de rechtspositie van de verdachte in het 
strafproces.91 De wijze waarop de raadsman deze taak moet, maar ook kan vervullen, is 
afhankelijk van de positie die de verdachte binnen het strafproces inneemt en hoe deze zich 
door de jaren heen heeft ontwikkeld. 
 
De ontwikkeling van de taakopvatting van de raadsman zal hier niet nader worden 
beschreven. Voor nu volstaat een algemene omschrijving van hoe op dit moment de rol van 
de raadsman wordt uitgelegd en welke eisen aan hem worden gesteld. Hierbij wordt 
ingegaan op de gedrags- en beroepsregels van de advocatuur en op de algemene eisen die 
de Hoge Raad in zijn jurisprudentie aan de raadsman stelt. Hoe de taakopvatting van de 
raadsman per onderdeel van het strafproces nader wordt ingevuld, zal in de andere 
hoofdstukken in relatie tot de onderwerpen het verhoor van de verdachte, de kennisneming 
van het dossier en het horen van getuigen en deskundigen worden behandeld.  
 

2.2.2. De vijf kernwaarden 
 
Bij de uitoefening van zijn beroep dient de raadsman zich te laten leiden door de vijf 
uitgangspunten of kernwaarden van de advocatuur, te weten onafhankelijkheid, 
partijdigheid, deskundigheid, integriteit en vertrouwelijkheid.92 Aan de hand van deze 
kernwaarden, die ook in de Gedragsregels van de NOVA en het Statuut voor de Raadsman in 
Strafzaken van de NVSA zijn neergelegd, wordt hier de algemene taakopvatting van de 
raadsman beschreven. 
 
Allereerst wordt de raadsman geacht onafhankelijk te zijn ten opzichte van ‘zijn cliënt, 
derden en de zaken waarin hij als zodanig optreedt’.93 Dit houdt in dat de raadsman in het 
uitoefenen van zijn beroep zich niet mag laten beïnvloeden door andere partijen in het 
strafproces, zoals de rechterlijke macht en het openbaar ministerie, maar ook niet door de 
politiek of de media.94 Tevens moet de raadsman onafhankelijk zijn van zijn cliënt.95 Dit 
betekent dat de raadsman een opdracht niet hoeft aan te nemen en een potentiële cliënt 
mag weigeren. Ook is de raadsman niet verplicht om aan alle verzoeken van zijn cliënt te 
voldoen. Dit geldt met name als deze in strijd zijn met de wet of met de gedragsregels van de 
advocatuur.96 De raadsman draagt namelijk een eigen verantwoordelijkheid voor de 
correcte uitoefening van zijn rol en taken.97 Indien vervolgens een onoplosbaar geschil 
tussen de raadsman en zijn cliënt ontstaat, dan wordt van de raadsman verwacht dat hij de 
verdediging zal neerleggen.98  
 

                                                             
87   Zie ook art. 6 lid 3 onder c EVRM. 
88   Art. 27c lid 2 en 27 lid 3 onder b Sv. 
89   Art. 38 Sv.  
90   Art. 39-44 Sv. 
91   Art. 10a lid 1 Advocatenwet.  
92   Sinds 1 januari 2015 zijn de kernwaarden ook neergelegd in art. 10a Advocatenwet. 
93   Art. 10a lid 1 onder a Advocatenwet.  
94   Regel 2 lid 1 Gedragsregels NOVA 2018; Böhler 2017, p. 25. 
95   Regel 2 lid 2 Gedragsregels NOVA 2018. 
96   Zie de vierde kernwaarde: integriteit. 
97   Regel 14 lid 1 Gedragsregels NOVA 2018; Keulen & Knigge 2016, p. 45. 
98   Regel 14 lid 2 Gedragsregels NOVA 2018. 
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De verantwoordelijkheid voor een correcte beroepsuitoefening is neergelegd in een tweede 
kernwaarde van de advocatuur, te weten integriteit.99 Van de raadsman wordt verwacht dat 
hij zich bewust is van deze verantwoordelijkheid en dat hij zich gedraagt zoals een goed 
advocaat betaamt.100 Hij mag door een bepaalde handeling of nalaten, al dan niet op verzoek 
van zijn cliënt, er niet voor zorgen dat het vertrouwen in de advocatuur of in zijn eigen 
beroepsuitoefening wordt geschaad.101 
 
Een derde uitgangspunt is de partijdigheid van de raadsman.102 In zijn taakuitoefening 
behoort hij alleen de belangen van zijn cliënt te dienen en niet die van een andere persoon – 
zoals een andere procesdeelnemer – of van zichzelf.103 Om die reden kan een raadsman in 
beginsel niet meer dan één persoon vertegenwoordigen, als deze personen tegenstrijdige 
belangen hebben.104 Partijdigheid houdt ook in dat de raadsman de belangen van zijn cliënt 
niet mag schaden door, bijvoorbeeld, publiekelijk afstand te nemen van de verklaringen van 
zijn cliënt.105 Hij behoort de door de verdachte gekozen proceshouding te 
vertegenwoordigen. Tevens mag de raadsman niets doen dat tegen de wil van zijn cliënt 
indruist.106 De raadsman dient derhalve met zijn cliënt te overleggen om samen een 
verdedigingsstrategie te bepalen. Hij kan alleen een verzoek van zijn cliënt naast zich 
neerleggen indien hij daarmee juist de belangen van zijn cliënt dient. De raadsman kan 
bijvoorbeeld weigeren een verzoek in te dienen om een bepaalde getuige te horen, als hem 
bekend is dat deze persoon vooral belastend over zijn cliënt zal verklaren. 
 
Omdat de mening van de verdachte in beginsel leidend is bij het bepalen van een 
proceshouding, is het belangrijk dat deze volledig wordt geïnformeerd over zijn 
mogelijkheden. Een vierde kernwaarde van de advocatuur is daarom deskundigheid.107 Van 
de raadsman wordt verwacht dat hij de relevante vakkennis en vaardigheden heeft, 
waardoor hij zijn cliënt over het verloop van het strafproces kan informeren en hem op de 
juiste wijze kan adviseren over zijn bevoegdheden en zijn proceshouding.108 Daarnaast 
wordt van de raadsman verwacht dat hij namens zijn cliënt de benodigde handelingen kan 
verrichten om van deze bevoegdheden gebruik te kunnen maken en namens hem het woord 
te voeren. Tevens dient de raadsman te controleren of de andere procesdeelnemers de 
belangen van zijn cliënt niet schaden, doordat zij bijvoorbeeld bepaalde procedures niet op 
juiste wijze volgen. Om aan deze eisen te kunnen voldoen, behoort de raadsman zorg te 
dragen dat hij op de hoogte is van de meest recente ontwikkelingen in de jurisprudentie en 
de wetgeving. Deze kwaliteitseis dient ook het algemeen belang dat goede rechtsbijstand in 
strafzaken beschikbaar moet zijn.109  
 
In de praktijk is de (verwachte) deskundigheid van de raadsman vaak de reden dat zijn 
cliënt hem de leiding laat nemen in het voeren van de verdediging. De meeste verdachten 
beschikken simpelweg niet over de benodigde kennis en vaardigheden om een 
verdedigingsstrategie te bepalen. Vanzelfsprekend zal de raadsman de hem voor ogen 
staande strategie moeten voorleggen en uitleggen aan zijn cliënt, en daarop het akkoord van 
de cliënt moeten krijgen. Krijgt hij dat akkoord niet, omdat de cliënt andere wensen of een 
andere visie er op na houdt, dan zal de raadsman ofwel zijn voorgenomen strategie moeten 

                                                             
99   Art. 10a lid 1 onder d Advocatenwet. 
100  Regel 1 lid 1 Gedragsregels NOVA 2018. 
101  Regel 1 lid 4 Gedragsregels NOVA 2018. Zie ook regel 6 Statuut voor de Raadsman in Strafzaken NVSA 2003 

en regel 14 Gedragsregels NOVA 2018. 
102  Art. 10a lid 1 onder b Advocatenwet. 
103  Regel 5 Statuut voor de Raadsman in Strafzaken NVSA 2003; Spronken 2016, p. 1469. 
104  Regel 11 Statuut voor de Raadsman in Strafzaken NVSA 2003; Spronken 2016, p. 1469. 
105  Keulen & Knigge 2016, p. 219. 
106  Regel 15 Statuut voor de Raadsman in Strafzaken NVSA 2003. 
107  Art. 10a lid 1 onder c Advocatenwet. 
108  Regel 2 Statuut voor de Raadsman in Strafzaken NVSA 2003; Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 107. 
109  Keulen & Knigge 2016, p. 44-45. 
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aanpassen aan de wensen van de cliënt, ofwel zal hij – als hij zich daarmee niet kan 
verenigen – de verdediging moeten neerleggen. 
 
Tot slot geldt voor de raadsman de plicht tot vertrouwelijkheid.110 Hij moet zich inspannen 
voor het creëren en het in stand houden van een vertrouwensrelatie tussen hem en zijn 
cliënt. Deze vertrouwensrelatie houdt in dat de raadsman de ‘stut en steun’ van de 
verdachte in het strafproces is.111 De cliënt moet erop kunnen vertrouwen dat alles wat hij 
zijn raadsman bespreekt in beginsel niet met andere personen wordt gedeeld, maar ook dat 
de raadsman geen uitlatingen doet tegenover derden over ‘de persoon van zijn cliënt en de 
aard en omvang van diens belangen’.112 Het contact van de raadsman met zijn cliënt valt 
onder zijn beroepsgeheim en zijn verschoningsrecht.113 Ook derden, waaronder de rechter, 
dienen derhalve deze vertrouwensrelatie te respecteren.114 De raadsman kan wel 
vertrouwelijke informatie met andere personen bespreken als zijn cliënt hem daarvoor 
toestemming heeft gegeven. In dat geval dient de raadsman ook de afweging te maken of 
met het delen van vertrouwelijke informatie het belang van de cliënt wordt gediend en of 
het delen van informatie met anderen in overeenstemming is met ‘de goede 
beroepsuitoefening’.115 Deze kernwaarde houdt verder ook in dat de raadsman ervoor moet 
zorgen dat informatie over zijn cliënt op een zorgvuldige wijze wordt bewaard en dat 
voorzichtigheid wordt betracht bij het gebruik van communicatiemiddelen.116  
 

2.2.3. De taak van de advocaat in Europees perspectief 
 
Uit de rechtspraak van het EHRM en de wetgevingsproducten van de EU is een gezamenlijk 
Europees normatief kader voor het optreden van de raadsman in – met name – het 
vooronderzoek te destilleren. In de eerste plaats heeft de raadsman tot taak zijn cliënt te 
adviseren over zijn procedurele rechten en de vraag of en wanneer de verdachte van die 
rechten afstand zou kunnen of moeten doen.117 Voorts heeft de raadsman tot taak om 
bijstand te bieden aan de cliënt die als verdachte wordt gehoord.118 Die bijstand omvat een 
veelheid van handelingen, waaronder onder meer: 

- adviseren omtrent spreken of zwijgen;119 
- toetsen of de verdachte fysiek in staat is om verhoord te worden;120 
- adviseren tijdens en gedurende het verhoor; 
- beschermen van de verdachte tegen oneerlijk vraagstelling; 
- ondersteunen van de verdachte bij het afleggen van een verklaring; 
- bijdragen dat de strategie van de verdediging – bijvoorbeeld: zwijgen - op koers blijft; 
- erop toezien dat de verslaglegging van het verhoor correct en compleet is.121  
 

                                                             
110  Art. 10a lid 1 onder e Advocatenwet. 
111  Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 107; Keulen & Knigge 2016, p. 217. Daarnaast geeft de inleiding van 

het Statuut voor de Raadsman in Strafzaken (p. 1) aan dat de raadsman ook als taak heeft zijn cliënt, die door 
de strafvervolging zowel ‘psychisch als sociaal zwaar wordt belast’, bij te staan.  

112  Regel 3 lid 1 Gedragsregels NOVA 2018. 
113  Het professioneel verschoningsrecht is neergelegd in art. 218 Sv. 
114  Keulen & Knigge 2016, p. 45.  
115  Regel 3 lid 3 Gedragsregels NOVA 2018. 
116  Regel 3 lid 2 Gedragsregels NOVA 2018. 
117  Zoals de rechten neergelegd in Richtlijn 2013/48 EU betreffende het recht op toegang tot een advocaat in 

strafprocedures en daaraan verwante Richtlijnen. Zie omtrent dit onderwerp meer uitgebreid het 
proefschrift van Pivaty, dat in 2019 zal verschijnen (Chapter 4). 

118  Pivaty 2019, Chapter 4, par. 3.  
119  Vgl. EHRM 24 september 2009, NJ 2010/91 m.nt. J.M. Reijntjes (Pishchalnikov/Rusland), par. 80. 
120  Vgl. EHRM 4 november 2010, appl.nr. 21958/05 (Kovalchuk/Oekraïne), par. 60.  
121  Pivaty 2019, Chapter 4, par. 3. 
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Daarnaast heeft de raadsman de taak om te participeren in de onderzoekshandelingen van 
de opsporingsinstantie en om in voorkomende gevallen de opsporingsautoriteiten ertoe te 
bewegen om ontlastend bewijsmateriaal te verzamelen.122 
 

2.2.4. De jurisprudentie van de Hoge Raad 
 
Aan de verdachte en de raadsman zijn in de afgelopen decennia – in hoge mate op basis van 
de jurisprudentie van het EHRM – steeds meer rechten en bevoegdheden toegekend.123 
Daarmee hebben zij aan de ene kant meer mogelijkheden gekregen om een verdediging 
voor te bereiden en te voeren, maar aan de andere kant ook meer verantwoordelijkheid om 
van deze mogelijkheden gebruik te maken.124 Er worden hoge eisen gesteld aan de wijze 
waarop een verdedigingsrecht wordt toegepast.125 Aangezien de raadsman, en niet de 
verdachte, geacht wordt deskundig te zijn, draagt hij de verantwoordelijkheid om aan deze 
eisen te voldoen. Van hem wordt een ‘alert, actief en kwalitatief hoogstaand optreden’ 
verwacht.126  
 
De eisen die worden gesteld aan de wijze waarop de verdediging – en met name de 
raadsman – van haar bevoegdheden gebruik moet maken, zijn ontwikkeld in de 
jurisprudentie van de Hoge Raad. Het is ondoenlijk om alle gevallen en situaties te 
bespreken. Wij volstaan daarom met een aantal voorbeelden. 
 
Allereerst, met betrekking tot het instellen van rechtsmiddelen, wordt uit de jurisprudentie 
van de Hoge Raad duidelijk dat de termijnregeling strikt wordt gehanteerd. Wanneer de 
verdediging bijvoorbeeld hoger beroep wil instellen, dan dient zij de termijn van veertien 
dagen te respecteren.127 Alleen indien sprake is van ‘bijzondere, de verdachte niet toe te 
rekenen, omstandigheden welke de overschrijding van de termijn verontschuldigbaar doen 
zijn’, kan de verdachte alsnog ontvankelijk worden verklaard in het ingestelde hoger 
beroep.128 Een voorbeeld is de situatie waarin door ambtelijke informatie bij de verdachte 
‘de gerechtvaardigde verwachting is gewekt dat de beroepstermijn op een ander tijdstip 
aanvangt’, of sprake is van een ‘zodanige psychische gesteldheid’ van de verdachte dat het 
verzuim om op tijd hoger beroep in te stellen niet aan de verdachte kan worden 
toegerekend.129 De situatie waarin een raadsman het vertrouwen heeft gewekt dat hoger 
beroep was ingesteld, kan evenwel niet als een bijzondere omstandigheid worden 
aangemerkt.130 De nieuwe raadsman van de verdachte kan het falen van zijn collega dus niet 
als argument aanvoeren om ervoor te zorgen dat zijn cliënt alsnog ontvankelijk in hoger 
beroep wordt verklaard.  
 
Ook aan de wijze waarop het rechtsmiddel moet worden ingediend worden strenge eisen 
gesteld. In het geval van hoger beroep is in art. 450 lid 1 onder a Sv neergelegd dat de 
raadsman in zijn verklaring moet opnemen dat hij door de verdachte bepaaldelijk is 
gevolmachtigd tot het instellen van hoger beroep. In het geval hij dat niet doet – en deze 
‘toverformule’ vergeet – is volgens de Hoge Raad niet aan alle eisen voldaan om hoger 
beroep in te stellen, ook al volgt duidelijk uit de verklaring van de raadsman dat dit het 
beoogde doel is en dat de griffier daarvoor door hem gevolmachtigd wordt.131 

                                                             
122  Pivaty 2019, Chapter 4, par 3. 
123  Van Kampen 2011(b), p. 30. 
124  Van Kampen 2011(b), p. 30. 
125  De Bruijn 2018, p. 49. 
126  Franken 2007, p. 1. 
127  HR 6 januari 2004, NJ 2004/181. 
128  HR 20 december 1994, NJ 1995/253. 
129  HR 7 april 1998, NJ 1998/577; HR 12 juni 2001, NJ 2001/696 m.nt. J. de Hullu. 
130  HR 12 januari 2016, NJ 2017/117 m.nt. T.M. Schalken. 
131  HR 22 december 2009, NJ 2010/102 m.nt. M.J. Borgers. 
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Een ander voorbeeld waaruit blijkt hoe nauwkeurig een raadsman te werk moet gaan, maar 
ook dat hij in zijn verzoeken bepaalde formules moet gebruiken, is de zaak waarin de 
afwijzing van een aanhoudingsverzoek werd betwist.132 De raadsman had in hoger beroep 
een verzoek ingediend om de zaak aan te houden, omdat zijn cliënt in het buitenland was en 
hij graag bij de zitting aanwezig wilde zijn. Toen dit verzoek werd afgewezen, heeft de 
raadsman in zijn pleitnota aan deze afwijzing aandacht besteed door te beargumenteren 
waarom het hof zijn verzoek wel had moeten honoreren. Omdat de raadsman evenwel had 
nagelaten om in zijn pleitnota het Hof wederom uitdrukkelijk te verzoeken om de zaak aan 
te houden, was het hof volgens de Hoge Raad niet verplicht om daar nogmaals een beslissing 
over te nemen. 
 
Een soortgelijk voorbeeld is de zaak waarin de raadsman in zijn pleitnota meldde dat het 
hof bij de straftoemeting rekening diende te houden met het feit dat de behandeling van het 
hoger beroep twee jaar en drie maanden plaatsvond na de datum van het vonnis in eerste 
aanleg.133 Volgens de Hoge Raad hoeft deze opmerking van de raadsman niet te worden 
opgevat als een beroep op overschrijding van de redelijke termijn, zoals neergelegd in art. 6 
lid 1 EVRM. Voor een dergelijk beroep dient de raadsman zijn betoog nauwkeuriger en 
uitdrukkelijker te formuleren. 
 
Tot slot stelt de Hoge Raad ook (aanvullende) eisen aan de verzoeken van de verdediging 
om getuigen of deskundigen te horen. Een voorbeeld is het verzoek voor een hernieuwde 
oproeping van een getuige die niet op de zitting is verschenen. Hoewel art. 287 lid 3 Sv 
hierover zwijgt, eist de Hoge Raad dat de verdediging een gemotiveerd verzoek tot 
hernieuwde oproeping doet, indien zij alsnog de getuige op zitting wil horen. Anders mag de 
rechter ervan uitgaan dat verdediging de getuige, ondanks het feit dat de verdediging 
daarom eerder heeft verzocht, niet meer wenst te horen.134 
 
Uit deze voorbeelden – andere voorbeelden zullen nog worden besproken in het hoofdstuk 
over het huidige recht (hoofdstuk 3) – blijkt dat de raadsman die er op vertrouwt dat de 
rechter een goede verstaander is (die dus ook wel aan een half woord genoeg heeft) van een 
koude kermis thuis kan komen. Natuurlijk treffen we in de gepubliceerde jurisprudentie 
niet de voorbeelden aan, waarin de rechter zich wél een goede verstaander heeft getoond. 
De gevallen waarin de rechter een onvoldoende nauwkeurig verweer of verzoek welwillend 
heeft aangehoord en vervolgens naar de geest heeft verwerkt, leiden immers niet tot 
klachten in cassatie. Maar dat neemt niet weg dat de raadsman die zeker wil stellen dat zijn 
verrichting, zijn verzoek of verweer door de rechter wordt verstaan en als zodanig wordt 
verwerkt, de plicht heeft om niets impliciet te laten. Van de raadsman wordt verwacht dat 
hij uitdrukkelijke en precies verweer voert, dat hij precies de juiste formuleringen hanteert 
en dat hij de door hem gewenste conclusie of uitkomst uitdrukkelijk bij de rechter op tafel 
legt. Doet hij dat niet, dan kan blijken dat de rechter zijn verweer of verzoek passeert op de 
enkele grond dat het verweer of verzoek onvoldoende (deugdelijk) was vormgegeven. 
 

2.2.5. De suboptimaal functionerende raadsman  
 
Zoals hiervoor (in par. 2.2.1) is opgemerkt, is uitgangspunt van de wetgever dat van een 
verdachte in de regel slechts verwacht kan worden dat hij verdedigingsmogelijkheden reeds 
in het vooronderzoek benut, als hij (in die fase) is voorzien van rechtskundige bijstand. 
Niettemin zal ook de wetgever rekening moeten houden met de mogelijkheid dat een 
verdachte tijdens het vooronderzoek niet wordt bijgestaan door een raadsman; de 
verdachte is immers niet verplicht zich door een raadsman te laten bijstaan. 

                                                             
132  HR 22 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO5823. 
133  HR 30 augustus 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT7063. 
134  HR 1 juli 2014, NJ 2014/441 m.nt. M.J. Borgers, (r.o. 2.20). 
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Om te kunnen beoordelen of het gemoderniseerde wetboek de verdachte alle benodigde 
mogelijkheden biedt voor een effectieve verdediging, wordt in dit onderzoek om die reden 
rekening gehouden met twee scenario’s. Het eerste scenario is het scenario dat de verdachte 
zichzelf verdedigt en geen gebruik maakt van zijn recht op rechtsbijstand. Hoewel het voor 
de verdachte steeds lastiger wordt om daarvoor te kiezen,135 heeft hij zoals opgemerkt (nog 
steeds) wél het recht daartoe.136 Het tweede scenario houdt in dat de verdachte wel wordt 
bijgestaan door een raadsman. In dit laatste scenario zal onderscheid worden gemaakt 
tussen de raadsman die ‘optimaal’ functioneert en de raadsman die ‘suboptimaal’ 
functioneert.137 Dit onderscheid is relevant, omdat van de verdachte die rechtsbijstand 
ontvangt, eerder zal worden verwacht dat hij geïnformeerde en weloverwogen keuzen 
maakt, dan van de verdachte die zichzelf verdedigt. Indien de raadsman echter niet optimaal 
functioneert, kan een onjuist beeld ontstaan over de wijze waarop de verdediging wordt 
gevoerd, bijvoorbeeld doordat wordt aangenomen dat bepaalde beslissingen (denk met 
name aan het uitblijven van een verweer of verzoek) bewust zijn genomen. Het zal namelijk 
voor de andere procesdeelnemers niet altijd duidelijk zijn dat de verdachte geen effectieve 
rechtsbijstand ontvangt. De gesprekken tussen de raadsman en zijn cliënt waarin de 
strategie en tactiek van de verdediging worden bepaald, zijn immers vertrouwelijk. Het 
scenario van de suboptimaal functionerende raadsman zal daarom in dit onderzoek worden 
meegenomen, zodat duidelijk wordt wat de gevolgen kunnen zijn als de verdachte 
rechtsbijstand ontvangt van een suboptimaal functionerend raadsman in het 
gemoderniseerde strafproces. 
 
Daarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen twee hoofdtypen suboptimaal 
functionerende raadslieden. Allereerst is er de raadsman die in het licht van de 
kernwaarden van de advocatuur tekortschiet en daarom zijn taak niet naar behoren 
uitoefent (en bijgevolg geen adequate rechtsbijstand verleent). De raadsman is bijvoorbeeld 
niet deskundig genoeg in het verdedigen van een verdachte in een strafzaak, doordat hij niet 
op de hoogte is van recente wetswijzigingen of de ontwikkelingen in de jurisprudentie. Of de 
raadsman is onvoldoende in staat de gevolgen van bepaalde besluiten in te schatten, omdat 
hij zich onvoldoende op de hoogte heeft gesteld van de wensen en mogelijkheden van zijn 
cliënt. Of de raadsman heeft te weinig tijd (genomen) om het strafdossier voldoende te 
doorgronden, zodat hij relevante feiten (belastend of ontlastend) heeft gemist. Het is in dit 
verband irrelevant of de raadsman zich in deze voorbeelden bewust is van zijn eigen 
tekortkomingen. Relevant is slechts dat in al deze gevallen het onvoldoende adequate 
optreden van de raadsman gevolgen heeft voor de verdediging van zijn cliënt en mogelijk 
ook voor de beroepsgroep in het algemeen. Een concreet voorbeeld is al gegeven met 
betrekking tot de raadsman die bij zijn cliënt het vertrouwen had gewekt dat hoger beroep 
was ingesteld, maar vervolgens naliet dit daadwerkelijk te doen. Het gevolg is echter voor 
de verdachte, die het vonnis in eerste aanleg moet accepteren.138  
 
Deze vorm van inadequaat optreden moet scherp onderscheiden worden van het tweede 
type suboptimaal functionerende raadsman. Deze raadsman voldoet wél aan alle 
kernwaarden voor de advocatuur, oefent wél adequaat zijn beroep uit, maar wordt door 
externe factoren beperkt, waardoor hij de verdediging niet zó grondig, niet zó uitputtend, 

                                                             
135  De Bruijn 2018, p. 64. 
136  Art. 6 lid 3 onder c EVRM. 
137  Wij verkiezen de term ‘suboptimaal functionerend raadsman’ boven een alternatief als “niet-adequaat 

functionerend raadsman’. Wij brengen daarmee tot uitdrukking dat de raadsman vanuit het perspectief van 
de wetgever of van het systeem niet tot optimale taakvervulling komt, terwijl hij tegelijkertijd ten opzicht 
van zijn cliënt volstrekt adequaat kan handelen. Dit laatste doet zich met name voor, indien de raadsman 
adequaat omgaat met de beperkingen die aan zijn optreden worden gesteld door zijn cliënt (bijvoorbeeld een 
instructie tot terughoudende verdediging vanwege financiële beperkingen), waarmee dan echter wel, 
systematisch gezien, slechts een suboptimale verdediging wordt gerealiseerd. 

138  Kooijmans 2016, p. 278. 
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niet zó effectief kan voeren als hij zelf zou willen. Men kan daarbij denken aan de situatie 
waarin de raadsman (tijdelijk) geen toegang heeft tot zijn cliënt.139 Daarnaast kan ook de 
afhankelijkheid van de medewerking van andere procesdeelnemers de raadsman in een 
positie brengen dat hij niet de meest effectieve rechtsbijstand kan verlenen. De raadsman 
kan ook door zijn cliënt worden geïnstrueerd om bepaalde handelingen niet te verrichten. 
Ook deze raadsman kan dan niet de meest effectieve rechtsbijstand aan zijn cliënt verlenen. 
 
Er zijn meerdere redenen denkbaar waarom een raadsman door zijn cliënt in zijn 
taakuitoefening beperkt kan worden. De cliënt kan berusten in een veroordeling omdat hij 
de zaak het liefst zo snel mogelijk afgehandeld wil hebben. Maar een verdachte kan ook, op 
grond van belangen die buiten het strafproces liggen, bepaalde ontlastende getuigen niet in 
het kader van het strafproces willen laten horen, een onjuiste doch hemzelf belastende 
reconstructie van de werkelijkheid niet willen bestrijden of zelfs de schuld op zich willen 
nemen om de werkelijk schuldige in bescherming te nemen. Een andere reden die een 
verdachte kan hebben om zijn raadsman te instrueren bepaalde handelingen niet te 
verrichten, kan financieel van aard zijn. Zo is voor een verdachte rechtspersoon een 
zakelijke afweging om de kosten van een te verwachten sanctie (geldboete, VOG, mogelijke 
schade uit publiciteit) economisch af te wegen tegen de kosten (advocatenkosten, interne 
personeelskosten) die met het voeren van verweer tegen de beschuldiging gemoeid zullen 
zijn. Indien een verdachte natuurlijke persoon niet in aanmerking komt voor een 
(ambtshalve) toevoeging, dan worden de kosten voor het voeren van verweer ook voor deze 
verdachte een beperkende omstandigheid. Als de verdachte niet over voldoende financiële 
middelen heeft om een optimale verdediging te betalen, dan moet hij in overleg treden met 
zijn raadsman over de wijze waarop en de vorm waarin zijn noodzakelijkerwijs suboptimale 
verdediging zal moeten worden gevoerd. 
 
Dergelijke financiële beperkingen kunnen zich ook voordoen in gevallen waarin aan 
verdachten ambtshalve een raadsman is toegevoegd. In art. 43 lid 3 Wrb is sinds 1 maart 
2017 bepaald: 
 

“Indien een raadsman is aangewezen krachtens art. 39, 40 of 41 van het Wetboek van 
Strafvordering en indien de uitspraak tegen de veroordeelde onherroepelijk is geworden, 
kan het bestuur het bedrag ter hoogte van de vergoeding, bedoeld in art. 37, vorderen 
van de veroordeelde wiens financiële draagkracht de in art. 34 genoemde bedragen 
overschrijdt.”140 

 
De Raad voor Rechtsbijstand geeft aan deze regeling een ruimere werking, nu zij de 
terugvorderingsmaatregel van toepassing acht op alle toevoegingen met de codes S010, 
S030, S040 en S050 die op last/aanwijzing zijn afgegeven.141 Daaronder vallen ook de 
ambtshalve toevoegingen die krachtens art. 187a Sv wordt afgegeven.142 
 

                                                             
139  Art. 50 lid 2 Sv. 
140  Deze artikelen hebben achtereenvolgens betrekking op de aanwijzing van een advocaat aan de in 

verzekering gestelde verdachte (art. 39 Sv), de aanwijzing na een bevel bewaring (art. 40 Sv), de aanwijzing 
van een raadsman aan de verdachte die uit anderen hoofde van zijn vrijheid is beroofd (art. 41 lid 1 Sv) en de 
aanwijzing door de voorzitter van het gerecht die, nadat de zaak op de terechtzitting aanhangig is gemaakt, 
van oordeel is dat aan een verdachte die zich in vrijheid bevindt en die geen raadsman heeft, in het belang 
van zijn verdediging rechtsbijstand moet worden verleend (art. 41 lid 2 Sv). Zie over de 
terugvorderingsmaatregel uitgebreid Brouwer 2017. 

141 Handboek Ambtshalve Toevoeging (https://kenniswijzer.rvr.org/werkinstructies-toevoegen/handboek-
ambtshalve-toevoeging---aanwijzing/handboek-ambtshalve-toevoeging-aanwijzing.html). 

142  Art. 287a Sv: ‘Voor de verdachte die geen raadsman heeft, wordt op last van de rechter-commissaris door het 
bestuur van de raad voor rechtsbijstand een raadsman aangewezen, indien die raadsman op grond van 
artikel 186a, eerste lid, of 187 bevoegd zou zijn enig verhoor bij te wonen’. 
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De terugvorderingsmaatregel wordt blijkens de wetsgeschiedenis in alle gevallen toegepast 
waarin een veroordeling volgt. Alleen in het geval bij een veroordeling geen straf of 
maatregel wordt opgelegd, ligt het in de rede dat de Raad voor Rechtsbijstand geen 
terugvorderingsmaatregel oplegt.143 
 
De financiële draagkracht overschrijdt de in art. 34 Wrb genoemde bedragen, indien het 
inkomen of vermogen van de verdachte in het ‘peiljaar’ (dat is het tweede kalenderjaar dat 
voorafgaat aan het moment waarop de last tot ambtshalve toevoeging is gegeven) de 
toevoegingsgrenzen overschrijdt.144 De inkomens- en vermogenspositie van de 
veroordeelde in het jaar waarin de beslissing tot terugvordering wordt genomen, is niet 
relevant.145 
 
Voor verdachten van wie het inkomen en het vermogen in het peiljaar niet boven de 
vastgestelde grenzen uitkomt,146 is de terugvorderingsmaatregel zonder betekenis. Ook de 
verdachten die op grond van hun inkomen en vermogen op hun verzoek een raadsman 
krijgen toegevoegd, worden niet bezwaard door deze maatregel. De maatregel drukt slechts 
op de personen aan wie ambtshalve een raadsman is toegevoegd en wier inkomen in het 
peiljaar daaraan voorafgaand hoger was dan (per 1 januari 2018) € 26.900. Deze personen 
moeten er rekening mee houden dat, in geval zij uiteindelijk worden veroordeeld, de Staat 
alle kosten zal terugvorderen die gemaakt zijn ten behoeve van hun juridische bijstand, 
inclusief 21% BTW. In de grotere strafzaken kan dit bedrag in de honderdduizenden euro’s 
lopen.147 
 
Deze terugvorderingsmaatregel brengt dan ook met zich dat in de zwaarste strafzaken 
(namelijk de zaken waarin voorlopige hechtenis is toegepast, wat heeft geleid tot een 
ambtshalve toevoeging van een raadsman) een deel van de verdachten (namelijk de 
verdachten die in het peiljaar een te hoog inkomen hebben gehad) niet op basis van 
gefinancierde rechtshulp procedeert, maar op slechts op basis van bevoorschotting, nu de 
kosten voor hun verdediging bij een veroordeling zullen worden teruggevorderd. Ook voor 
deze verdachten geldt dat de kosten van de verdediging voor hen een limiterende factor 
kunnen zijn. Ook deze verdachten kunnen hun raadsman dan ook instrueren om bepaalde 
handelingen niet te verrichten. Ook in geval van een ambtshalve toevoeging kan dan ook 
sprake zijn van suboptimale rechtsbijstand als gevolg van financiële belemmeringen. 
 
Uit de aard der zaak moet men deze vorm van suboptimale rechtsbijstand vooral 
verwachten bij de zwaarste strafzaken, dat zijn dan de zaken waarin veel voor de verdachte 
op het spel staat en de raadsman voor een effectieve rechtsbijstand veel werk zou moeten 
verrichten, onder andere doordat de dossiers zeer omvangrijk zijn.148  
 

                                                             
143  Uit Kamerstukken II 2015/16, 34159, 6, p. 26 volgt: “Het nieuwe artikel 43, derde lid, Wrb verplicht de raad 

voor rechtsbijstand niet in alle gevallen waarin sprake is van een onherroepelijke veroordeling de kosten te 
verhalen. In de rede ligt dat wordt afgezien van verhaal indien de verdachte weliswaar onherroepelijk is 
veroordeeld, maar hem geen straf is opgelegd.” In geval de verdachte voor de meeste feiten is vrijgesproken en 
uiteindelijk voor één (klein) feit is veroordeeld, worden alle gemaakte kosten teruggevorderd: zie Brouwer 
2017, p. 258. 

144  Art. 43 lid 3 Wrb jo art. 34a Wrb jo art. 1 Wrb. Zie ook Kamerstukken II 2015/16, 34159, 6, p. 6. 
145  Art. 43 lid 3 Wrb jo art. 34a Wrb jo art. 1 Wrb. Zie ook Kamerstukken II 2015/16, 34159, 6, p. 6. 
146  Vgl. art. 34 lid 1 Wrb, waarin is neergelegd dat gefinancierde rechtsbijstand wordt verleend aan hen die een 

jaarlijks inkomen van (per 1 januari 2018) € 26.900 of minder hebben, indien zij alleenstaand zijn, dan wel, 
indien zij met één of meer anderen een gemeenschappelijke huishouding voeren, ten hoogste (per 1 januari 
2018) € 38.000 als jaarlijks inkomen hebben. 

147  Cijfers omtrent de vraag in hoeveel zaken in 2017 van een dergelijke terugvordering sprake was en welke 
bedragen daarmee (gemiddeld) gemoeid waren zijn, voor over ons bekend, (nog) niet beschikbaar. De recent 
gepubliceerde Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2018 bevat daaromtrent geen (cijfermatige) 
informatie.  

148  Brouwer 2016, p. 736. 
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2.3. De ‘stress-test’  
 
Eén van de te beantwoorden onderzoeksvragen is de vraag welke risico’s of (mogelijke) 
consequenties voor de uitkomsten van een strafzaak zijn verbonden aan het ontbreken van 
rechtsbijstand en aan een suboptimaal functionerende raadsman. Voor die analyse is het 
van belang om in dit inleidende hoofdstuk (ook) uitdrukkelijk stil te staan bij de 
uitgangspunten die in dit onderzoek ten aanzien van het functioneren van andere 
procesdeelnemers dan de verdediging worden gehanteerd. Immers, voor de analyse van de 
gevolgen die een suboptimaal functionerend raadsman heeft voor de uitkomst van de zaak, 
is van belang welke (impliciete) veronderstellingen men heeft over de mate waarin andere 
procesdeelnemers – rechter, officier van justitie – de tekortkomingen van de raadsman 
zullen compenseren. Als men bijvoorbeeld zou aannemen dat de rechter alle fouten van de 
raadsman altijd compenseert, dan wordt de uitkomst van de analyse (in wiskundige 
termen) triviaal: dan heeft het tekortschieten van de raadsman nooit een nadelig effect op 
de uitkomst van de zaak en kan het dat ook nooit hebben. 
 
De analyse kan dus pas vruchtbaar zijn, als wij die als een ‘stress-test’ modelleren. Welke 
consequenties zullen, als de meeste omstandigheden tegen zitten, realistisch gezien aan het 
tekortschieten van de raadsman verbonden kunnen zijn? Die vraag vereist dat wij nadenken 
over wat als een somber getoonzette, maar nog realistisch scenario kan worden aanvaard. 
Dat betekent dan weer dat wij moeten bespreken hoe, in een dergelijk somber-realistisch 
scenario, de taakopvatting van andere procesdeelnemers er uit zou kunnen zien. Op deze 
wijze maken wij de keuze om bij onze analyse uit te gaan van een bepaalde taakvervulling 
van rechter en officier van justitie inzichtelijk. 
   
2.3.1.  De taakopvatting van de rechter 
 
Van oudsher wordt de Nederlandse strafrechter getypeerd als een actieve rechter. Die 
typering houdt in dat aan de rechter zelf verantwoordelijkheid wordt toegedicht ten aanzien 
van de vaststelling van de feiten. Die verantwoordelijkheid brengt met zich dat de rechter 
zelf op zoek gaat naar de materiële waarheid. 
 
Dat deze typering op zichzelf breed onderschreven wordt, kan niet verhelen dat over de 
precieze invulling en begrenzing van de rechterlijke taakvervulling zeer verschillend wordt 
gedacht.149 Het uitgangspunt van de actieve rechter staat immers nergens met zoveel 
woorden in een wettelijke bepaling voorgeschreven of omschreven. Men zou 
aanknopingspunten daarvoor nog kunnen zoeken in voorschriften als art. 315 Sv150 of art. 
338 Sv,151 maar welbeschouwd bevatten deze bepalingen niets dat een rechter voorschrijft 
dat hij onderzoekshandelingen snel – of minder snel – noodzakelijk heeft te achten of dat hij 
zich snel (of minder snel) een overtuiging van schuld heeft te vormen. De actieve rechter is 
als zodanig geen in de wet opgenomen of voorgeschreven rolinvulling, maar veeleer een 
cultuurkenmerk van ons stelsel. Dat brengt noodzakelijk een zekere mate van vaagheid met 
zich ten aanzien van de precieze invulling van die rol – waarover meningen dus ook 
verdeeld kunnen zijn. Dat brengt daarenboven met zich dat het bewerkstelligen, in stand 
houden, of zelfs borgen van de wenselijke rolinvulling voor de wetgever buitengewoon 
lastig, zo niet onmogelijk is. 
 

                                                             
149  Zie bijvoorbeeld De Weerd 2013, p. 243-248, en Ferdinandusse 2018. 
150  Art. 315 Sv: ‘Indien aan de rechtbank de noodzakelijkheid blijkt van bepaalde onderzoekshandelingen, dan 

beveelt de rechter dat deze worden verricht’. 
151  Art. 338 Sv: ‘Het bewijs dat de verdachte het tenlastegelegde feit heeft begaan, kan door den rechter slechts 

worden aangenomen, indien hij daarvan uit het onderzoek op de terechtzitting door den inhoud van wettige 
bewijsmiddelen de overtuiging heeft bekomen’. 
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Er zijn rechters die van opvatting zijn dat de actieve waarheidsvinding in beginsel slechts 
dient plaats te vinden op basis van het door het openbaar ministerie verrichte onderzoek en 
het aangeleverde dossier. Er zijn ook rechters die de opvatting huldigen dat de opdracht tot 
materiële waarheidsvinding óók met zich brengt dat – bij een tekortschietend strafdossier – 
de rechter zélf aanvullend onderzoek zal hebben te entameren, bijvoorbeeld om een 
‘ongewenste’ vrijspraak te vermijden. Wij hebben geen aanknopingspunten om vast te 
kunnen stellen welke van deze opvattingen onder rechters het meest voorkomt. Binnen de 
ruime wettelijke kaders lijkt het slechts afhankelijk van de (beredeneerde) persoonlijke 
taakinvulling van de individuele rechter, of deze meer dan wel minder actief op zoek gaat 
naar feitenmateriaal waarmee het eigen rechterlijke oordeel (nog) beter kan worden 
onderbouwd. In ’s lands rechtszalen komt op dit punt men zeer verschillend opererende 
rechters tegen. 
 
Men zou zich kunnen afvragen of de ontwikkeling naar een meer contradictoire procesvorm, 
zoals die door de moderniseringswetgever wordt voorgestaan, hier verandering in zal 
brengen en mogelijk zal leiden tot een meer uniforme taakopvatting van rechters. De 
onderzoeksgroep Strafvordering 2001 plaatste het door hen voorgestane procesmodel 
mede in het licht van het concept ‘partijautonomie’.152 Daaraan verbond deze 
onderzoeksgroep destijds de notie dat de keerzijde van de vrijheid van de verdachte om een 
eigen procespositie te kiezen is, dat aan de door de verdachte gemaakte keuzen ook 
rechtsgevolgen kunnen worden verbonden. 
 

“De verdediging kan kiezen voor een bepaalde strategie, maar wordt vervolgens wel aan 
de gemaakte keuzen gehouden […]. Dat brengt ook voor de raadsman mee dat hij tijdig 
verweer moet voeren en andere bevoegdheden dient te benutten, omdat het zonder 
geldige reden laten rusten van dergelijke mogelijkheden kan leiden tot 
rechtsverwerking.”153  

 
In de gepubliceerde conceptvoorstellen voor het gemoderniseerde Wetboek van 
Strafvordering is eenzelfde lijn zichtbaar. Uitgangspunt van de wetgever is dat de aan de 
verdachte op basis van dat wetboek toekomende rechten, waaronder het recht om een in 
vroeg(er) stadium geïnformeerd te worden over de inhoud en omvang van zijn rechten (en 
plichten), de verdachte in de gelegenheid stellen om, desgewenst na het raadplegen van een 
raadsman, “een eigen proceshouding te bepalen”.154 Naarmate de verdachte vollediger wordt 
geïnformeerd over de rechten die hem toekomen, kan de verdachte van die rechten 
effectiever gebruik maken en bijvoorbeeld (dus) ook besluiten om van het effectueren van 
de aan hem toekomende rechten af te zien. Dat is, in het licht van het hiervoor genoemde 
concept van ‘partijautonomie’, die ook in het gemoderniseerde wetboek doorklinkt, niet in 
alle opzichten een vrijblijvende exercitie. Zo wordt in de concept MvT bij Boek 2 onder meer 
opgemerkt dat de verdachte weliswaar niet verplicht is om onderzoekswensen bij de 
rechter-commissaris op te geven op de voet van het bepaalde in het voorgestelde art. 
2.10.1.2 en evenmin verplicht is om een in dat kader door de rechter-commissaris gestelde 
termijn in acht te nemen, maar dat een aldus gestelde termijn wel als ‘markeringspunt’ in 
het procesdossier kan worden beschouwd,  
 

“op basis waarvan later in het strafproces een beeld kan worden gevormd van de gezette 
stappen in het vooronderzoek en genomen beslissingen of gemaakte afspraken over te 
verrichten onderzoek. Dit inzicht kan betrokken worden bij de afweging of een 
onderzoekswens in een later stadium nog gehonoreerd moet worden.”155 

                                                             
152  Groenhuijsen & Knigge 1999, o.a. p. 33.  
153  Groenhuijsen & Knigge 2004, p. 87, 
154  Concept MvT Boek 1, p. 60.  
155  Concept MvT Boek 2, p. 302. 
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Voor de beantwoording van de vraag of de ontwikkeling zoals die door de wetgever wordt 
voorgestaan, verandering brengt in de (verschillen in) taakopvatting van strafrechters, is 
het niet nodig om te pogen te komen tot een sluitende omschrijving van het begrip 
‘contradictoire gedingstructuur’. Voldoende is dat kan worden vastgesteld dat de hiervoor 
besproken passages aansturen op een actieve(re) proceshouding van de verdediging en dat 
zij daarbij de boodschap overbrengen dat aan het ontbreken van zo’n actieve proceshouding 
– of het tekortschieten van de verdediging op het punt van zo’n actieve proceshouding – 
door de rechter consequenties kunnen en mogen worden verbonden. Welke consequenties 
dat precies zouden kunnen zijn en hoe ver de rechter daarbij kan of mag gaan, wordt niet 
duidelijk. Hier tekent zich een zekere spanning af tussen de rol van de rechter als actieve 
waarheidsvinder en het voorgestane contradictoire procesmodel. 
 
Zo bezien kan de moderniseringsoperatie door Nederlandse rechters moeilijk worden 
begrepen als een aansporing om meer werk te maken van de rol van actieve 
waarheidsvinder in de gevallen waarin de verdediging niet (voldoende) tegenspraak naar 
voren brengt. Veeleer lijkt de boodschap aan de rechter te zijn dat de verantwoordelijkheid 
tot tegenspraak in belangrijke mate op de verdediging wordt gelegd, met gelijktijdige 
vermindering van de verantwoordelijkheid van de rechter om zélf actief te speuren naar 
ontlastend materiaal, waar de verdediging nalaat op het mogelijke bestaan van zulk 
materiaal te wijzen. In de richtingenstrijd tussen de meer en de minder actief optredende 
rechter, geeft het begrip ‘contradictoire gedingstructuur’ – in al zijn onbepaaldheid – 
beduidend meer ondersteuning aan degenen die een minder actieve taakopvatting van de 
rechter voorstaan, dan aan hen die pleiten voor een actieve taakopvatting. 
 
Deze conclusie lijkt van meer brandstof te worden voorzien door de introductie van een 
nieuw beslissingsmodel in hoger beroep. Het vijfde lid van voorgestelde art. 5.4.4.10 houdt 
voor de rechterlijke beslissing in hoger beroep in dat het gerechtshof het vonnis kan 
vernietigen voor zover het a) de bezwaren die tegen de beslissingen in het vonnis zijn 
ingebracht gegrond acht en het belang van een goede rechtsbedeling vernietiging van die 
beslissing vergt, of b) ambtshalve van oordeel is dat het belang van een goede 
rechtsbedeling vernietiging van andere in het vonnis opgenomen beslissingen vergt. In het 
zesde lid van art. 5.4.4.10 is vervolgens opgenomen in welke gevallen het belang van een 
goede rechtsbedeling ‘in elk geval’ tot ambtshalve vernietiging van in het vonnis opgenomen 
beslissingen vergt. Dat is het geval indien a) geen recht tot strafvordering bestaat; b) het 
bewezenverklaarde niet onder een wettelijke strafbepaling valt, en c) de strafoplegging niet 
op de wet berust. 
 
Samengenomen leiden deze bepalingen ertoe dat de rechter in hoger beroep, buiten de 
klachten om, alleen de verplichting heeft om ambtshalve te toetsen op de drie in art. 5.4.4.10 
lid 6 genoemde punten: het recht tot strafvordering, de kwalificatie en wettelijke 
strafmaxima. Voor het overige kan en mag de rechter zelf invulling geven aan hetgeen hij of 
zij in het belang van een goede rechtsbedeling noodzakelijk acht. 
 
Aandacht verdient dat met name de deugdelijkheid van de bewijsconstructie in eerste 
aanleg geen onderdeel uitmaakt van de verplichte ambtshalve toetsing die de appelrechter 
zal hebben te verrichten. De rechter in hoger beroep is niet meer (zelfstandig) 
verantwoordelijk voor de bewijsbeslissing. Indien door of namens de verdediging de 
bewijsbeslissing in hoger beroep niet ter discussie wordt gesteld, dan heeft de appelrechter 
ook geen verplichting om die bewijsbeslissing te toetsen. Hij mag dat natuurlijk wel doen. Óf 
hij dat doet, hangt (slechts) af van zijn antwoord op de vraag of ‘het belang van een goede 
rechtsbedeling’ dat van hem vergt. 
 
Men zou kunnen betogen dat een rechter in hoger beroep toch wel altijd – uit hoofde van 
zijn rechterlijke verantwoordelijkheid en ethiek – de bewijsbaarheid van het feit zal nalopen 
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en zal ingrijpen als hij of zij meent dat het bewijs ongenoegzaam is. Dat standpunt is niet 
(langer) gebaseerd op enig wettelijk voorschrift ter zake, maar kan uitsluitend worden 
teruggevoerd op een interpretatie omtrent de wenselijke actieve invulling van de 
rechterlijke rol. Maar die interpretatie van de rechterlijke rol is niet in een (voorgestelde) 
wettekst geborgd. Integendeel: door het nieuwe beslismodel wordt de appelrechter nu juist 
uitdrukkelijk ontslagen van de verplichting om buiten de bezwaren van de partijen om naar 
de bewijsbeslissing van de rechtbank te kijken. De appelrechter die dan niet naar de 
bewijsbeslissing kijkt, treft rechtens geen verwijt. 
 
Op grond van het voorgaande concluderen wij dat veilig kan worden aangenomen dat ook in 
de toekomst de diversiteit in opvattingen over de precieze invulling van de (actieve) 
rechterlijke rol zal blijven bestaan. Maar tegelijk ligt het in de rede dat de in de 
Moderniseringswetgeving voorgestane accentverschuivingen wel een zekere invloed op de 
rechterlijke cultuur zullen (kunnen) hebben. Wij menen dat deze ontwikkelingen aanleiding 
geven te veronderstellen dat het gemiddelde in de rechterlijke opvattingen eerder in de 
richting van een meer reactieve rechter zal bewegen, dan in de richting van een toenemend 
actieve invulling van die rol. Bezien vanuit het perspectief van een individuele zaak brengen 
deze ontwikkelingen met zich dat, ten opzichte van de huidige kansverdeling, de kans dat 
men in een concrete zaak een reactief ingestelde rechter zal treffen alleen maar kan 
toenemen.  
 
Er bestaat geen wettelijke waarborg tegen een reactieve, mogelijk zelfs lijdelijke 
taakopvatting van een strafrechter. Dat betekent dat voor het sombere, maar wel 
realistische, scenario moet worden aangenomen dat het zeer wel kan voorkomen dat de 
verdachte in zijn concrete zaak een rechter treft die ‘bij uitstek’ contradictoir opereert en 
zijn aandacht (dus) slechts richt op de punten die de partijen zelf naar voren brengen. Voor 
de in dit onderzoek aan te leggen ‘stress-test’ zal deze rechter dan ook als model moeten 
worden genomen. 
 
Daarbij maken wij nog onderscheid in het geval de verdachte mét of zonder raadsman 
verschijnt. Ook de deelnemers aan de focusgroepen herkenden dat de verdachte zonder 
raadsman in het algemeen kan rekenen op een meer welwillende rechterlijke bejegening; 
zie daartoe hoofdstuk 5. De rechter verwacht van de verdachte zonder raadsman veel 
minder, dan van een verdediging die met en door een raadsman wordt gevoerd. We zien 
geen reden om aan te nemen dat de verdachte zonder raadsman in de toekomst door de 
rechter (veel) minder welwillend tegemoet getreden zal worden. 

 
Uitgangspunt voor de toetsing in het verband van dit onderzoek dient aldus te zijn dat de 
rechter geen taak ziet in het bijspringen van de verdediging als de verdediging naar zijn 
opvatting steken laat vallen, tenzij de verdachte niet is voorzien van rechtsbijstand. 
 
2.3.2. De taakopvatting van het openbaar ministerie 
 
Over de taakopvatting en -invulling van het openbaar ministerie kunnen wij korter zijn. 
Leden van het openbaar ministerie worden gerekend tot de rechterlijke ambtenaren (art. 1 
Wet RO). Het openbaar ministerie maakt onderdeel uit van de rechterlijke macht en wordt 
uit dien hoofde geacht magistratelijk te opereren. Vanuit zijn magistratelijke rol dient de 
officier van justitie mede oog te hebben voor de belangen van de verdachte en de 
verdediging en daarbij tevens – denk aan de opdracht tot het samenstellen van de 
processtukken156 – oog te hebben voor (bewijs)materiaal dat in ontlastende zin aan de 
waarheidsvinding kan bijdragen. Tegelijkertijd is het openbaar ministerie één van de twee 
partijen in de strafprocedure – met alle mogelijk denkbare effecten van dien.  

                                                             
156  Art. 149a lid 1 Sv. 
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In het kader van de modellering van onze ‘stress-test’ zoeken wij ook voor de officier van 
justitie een ‘somber-realistisch’ scenario voor zijn taakopvatting. Als de verdachte pech 
heeft, met wat voor een officier van justitie zou hij dan te maken kunnen hebben? Ook hier 
geldt dat hetgeen volgt niet moet worden gelezen als een beschrijven van de officier van 
justitie, maar slechts dient ter onderbouwing van de keuzen die ten grondslag liggen aan de 
invulling van de ‘stress-test’. 

 
Wij stellen voorop dat het ook een magistratelijk opererende officier van justitie vrij staat 
om in voorkomende gevallen de grenzen van zijn bevoegdheden op te zoeken, indien de 
door het openbaar ministerie te behartigen belangen daartoe aanleiding geven. Binnen de 
wettelijke grenzen, en waar relevant onderworpen aan rechterlijke toetsing, kan het 
openbaar ministerie niet het recht worden ontzegd om de toegekende bevoegdheden 
maximaal in te zetten. Dat brengt met zich dat in het verband van de ‘stress-test’ die 
onderhavige onderzoek mede is, het uitgangspunt moet zijn dat de aan het openbaar 
ministerie toegekende bevoegdheden maximaal kunnen – en in de concrete zaak dus ook 
zullen – worden ingezet. 
 
De opdracht aan de officier van justitie om mede oog te hebben voor de belangen van de 
verdachte en de verdediging brengt geenszins met zich dat de officier van justitie steeds of 
onder bepaalde omstandigheden verplicht is om aan die belangen voorrang te geven boven 
de belangen van de opsporing. De weging van die belangen kan ook van officier tot officier 
verschillen. De magistratelijke opdracht brengt evenmin mee de verplichting om de 
verdachte steeds te hulp te schieten waar de verdediging verzuimt of nalaat verweer te 
voeren. Ook hier speelt het onderscheid tussen de verdachte die mét en de verdachte die 
zonder raadsman opereert. In het geval dat de verdachte is voorzien van rechtsbijstand zal – 
zo bleek ook in de focusgroepen – de officier van justitie daarin bovendien uiterst 
terughoudend zijn, omdat de officier van justitie niet kan beoordelen of het (in zijn ogen 
tekortschietende) optreden van de raadsman of de verdediging is gedreven door bewuste 
strategische of tactische keuzen. In het geval dat de verdachte geen raadsman heeft, 
proberen officieren van justitie de verdachte wel te prikkelen om rechtsbijstand te zoeken. 
Men is, zo het geluid in de focusgroepen, zeer terughoudend om zélf stukjes van de 
verdediging in te vullen. 
 
Wij merken op dat de officier van justitie feitelijk ook nauwelijks in een positie is dat hij de 
verdedigingsbelangen van de verdachte (voldoende) kan kennen. De prioriteiten die de 
verdachte stelt bij de vormgeving van de verdediging en de strategie die daaruit voortvloeit 
zijn voor de officier van justitie moeilijk te doorgronden en nauwelijks kenbaar. Dat brengt 
met zich dat, in het geval de verdediging achterblijft bij hetgeen de officier van justitie zou 
hebben verwacht, het maar zeer de vraag is of de officier van justitie die dat al zou willen 
ook daadwerkelijk in staat is en zich in staat acht om de verdediging bij te springen. 
 
In de praktijk doet zich inmiddels al het tegenovergestelde voor: de verdediging die ter 
terechtzitting klaagt over een (te) eenzijdig samengesteld procesdossier, kan van het 
openbaar ministerie te horen krijgen dat ‘het contradictoire proces’ met zich brengt dat het 
vooral aan de verdediging is om inzage te nemen in het door de FIOD inbeslaggenomen 
materiaal, teneinde daaruit zélf het ontlastende materiaal te selecteren en aan het 
procesdossier te doen toevoegen. Zo wordt het bestaan van de bevoegdheid van art. 34 lid 1 
en 2 Sv om kennis te nemen van niet bij de processtukken gevoegde stukken, teneinde de 
voeging van onderdelen daarvan te kunnen motiveren, omgebouwd tot de verplichting van 
de verdediging om zélf voor een evenwichtig samengesteld dossier zorg te dragen. In de 
praktijk wordt dus zelfs de eigenstandige verantwoordelijkheid van openbaar ministerie 
voor de samenstelling van een dossier, waarin al het relevante belastende en ontlastende 
materiaal is opgenomen, door sommige officieren van justitie reeds nu ‘contradictoir’ 
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ingevuld, met als resultaat dat het openbaar ministerie zijn taak om ontlastend materiaal 
aan het dossier te doen toevoegen deels afschuift op de verdediging. 
 
Dit praktijkvoorbeeld leert dat ook voor de rolinvulling van het openbaar ministerie het als 
een gemis moet worden gezien dat een eenduidige, heldere definitie van een ‘contradictoire’ 
gedingstructuur of procesvorm ontbreekt. Daardoor kan dit begrip in de praktijk bij 
verschillende actoren verschillende invullingen krijgen. Dit praktijkvoorbeeld illustreert 
voorts – en daarmee komen wij weer op de vormgeving van de ‘stress-test’ – dat het niet 
uitgesloten is dat een officier van justitie zich (mogelijk met een beroep op een door hemzelf 
gegeven invulling van het begrip ‘contradictoire gedingvoering’) op het standpunt stelt dat 
de verdediging vooral het werk is van de verdediging en dat het de officier van justitie 
wordt toegestaan een meer partijdige positie te kiezen. 
 
Dit alles brengt ons tot de conclusie dat een ‘somber-realistisch’ scenario voor de 
taakopvatting van de officier van justitie inhoudt dat deze zich niet goed in staat acht, dan 
wel het niet tot zijn taak rekent, om de verdediging bij te springen als de verdediging naar 
zijn opvatting steken laat vallen. 
 
2.4. Archetypen van zaken? Kenmerkende dichotomieën 
 
Een afzonderlijk probleem is het om de toetsing van de moderniseringsvoorstellen 
‘behapbaar’ te houden. Het universum van denkbare verdachten en zaken is welhaast 
onbegrensd. Als de moderniseringsvoorstellen zouden moeten worden beoordeeld vanuit 
het perspectief van alle denkbare verdachten en alle denkbare zaken, dan is het einde zoek. 
Om toch te kunnen komen tot uitspraken over het (voorgestelde) strafproces is het 
onvermijdelijk om de zo diverse werkelijkheid te vereenvoudigen. Die vereenvoudiging 
brengen wij aan door bij de bespreking van de huidige wettelijke regeling en de voorstellen 
van de moderniseringsoperatie steeds drie kenmerkende dichotomieën voor ogen te 
houden.  
 
De eerste daarvan is het onderscheid tussen verdachten die zich wel en verdachten die zich 
niet in voorlopige hechtenis bevinden. Ook in de toepassing van de voorlopige hechtenis is 
vervolgens nog een scala aan varianten denkbaar – denk aan verdachten die na afloop van 
een bevel bewaring niet in gevanghouding gaan of verdachten waarvan de gevangenhouding 
na enige tijd wordt geschorst. De meerwaarde van een beoordeling van elk van deze 
varianten is niet onmiddellijk inzichtelijk. De noodzakelijke vereenvoudiging brengen wij 
daarom aan door slechts twee tamelijk digitale varianten te onderscheiden. Dat is aan de 
ene kant de verdachte (die mogelijk enkele dagen in verzekering heeft doorgebracht maar) 
tegen wie geen bevel voorlopige hechtenis (bewaring, gevangenneming, gevangenhouding) 
is afgegeven (noch in de loop van de procedure wordt afgegeven). Deze verdachte bevindt 
zich gedurende het gehele strafproces op vrije voeten. Het andere uiterste is de verdachte 
die tot de aanvang van de inhoudelijke behandeling in voorarrest verkeert. Daarbij is de 
veronderstelling dat de aanvang van de inhoudelijke behandeling ligt ná de uiterste termijn 
waarop de reguliere bevelen voorlopige hechtenis zien – en dat dus (ten minste) één pro 
forma-zitting plaats zal moeten vinden. Deze verdachte bevindt zich gedurende de hele 
procedure (inclusief hoger beroep en cassatie) in voorarrest. 
 
De tweede dichotomie is het onderscheid enkelvoudige/meervoudige berechting. Wij 
bespreken niet de mogelijkheden om zaken tussen de enkelvoudige en de meervoudige 
kamer te verwijzen en onderscheiden dus slechts zaken/verdachten die enkelvoudig 
worden afgedaan van zaken/verdachten die door de meervoudige kamer worden berecht.  
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De derde dichotomie is het onderscheid of de verdachte een natuurlijke dan wel 
rechtspersoon is. De vervolging en berechting van rechtspersonen is inmiddels al lang geen 
uitzonderlijke gebeurtenis meer. De bruikbaarheid van de wettelijke regeling bij de 
berechting van rechtspersonen is dan ook een punt van gewicht. Het is de indruk van de 
onderzoeksgroep dat deze vraag in het recente verleden weinig (systematische) aandacht 
heeft gekregen. Het is mede om deze reden dat wij dit onderscheid als potentieel 
productiever beschouwen dan een ander denkbaar onderscheid, namelijk het verschil 
tussen meerderjarige en minderjarige verdachten. In vergelijking met de regeling voor de 
berechting van rechtspersonen, is het minderjarigenstrafrecht veel uitgebreider beschreven 
en in de afgelopen jaren veel vaker voorwerp van aandacht (van wetgever en wetenschap) 
geweest. Voor de vervolging en berechting van minderjarigen zijn eigen regels geschreven, 
die de ‘gewone’ regels van het Wetboek van Strafvordering aanvullen of vervangen, terwijl 
de vervolging en berechting van rechtspersonen ‘gewoon’ via de algemene regels van 
strafvordering plaats moet vinden. Nu het onderzoek met name gericht is op de 
(uit)werking van de ‘gewone’ regels, lijkt het onderscheid natuurlijke/rechtspersoon 
bruikbaarder om die ‘gewone’ regels aan een ‘stress-test’ te onderwerpen dan het 
onderscheid meerderjarig/minderjarig. 
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Hoofdstuk 3. De verdediging naar huidig recht: verwachtingen en 
verantwoordelijkheden 
 
3.1. Inleiding  
 
Zoals in hoofdstuk 1 aan de orde kwam, beoogt de wetgever met het gemoderniseerde 
Wetboek van Strafvordering (onder meer) om het tegensprekelijke karakter van het 
strafproces te versterken. Dat uitgangspunt heeft tot gevolg dat het onderhavige onderzoek 
zich niet (uitsluitend) heeft kunnen richten op de vraag welke wijzigingen het 
gemoderniseerde wetboek als zodanig met zich brengt in relatie tot de verdediging ten 
gronde. De gedane voorstellen zullen immers landen in het veld van – kort gezegd – 
tegensprekelijke elementen, dat door recente wetswijzigingen en jurisprudentie al in het 
huidige strafproces is aangelegd. Waar het gaat om in de voor dit onderzoek geselecteerde 
thema’s, borduurt het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering daarop ook in 
belangrijke mate voort, zo blijkt uit de concept MvTs bij de verschillende (concept) boeken. 
  
Dit hoofdstuk doet om die reden verslag van de vraag welke verwachtingen ten aanzien van 
de verdediging in het huidige strafproces(-recht) besloten liggen in relatie tot de 
verdediging ten gronde (in eerste aanleg en in hoger beroep), op welke wijze het niet 
voldoen aan die verwachtingen naar huidig recht wordt gesanctioneerd, alsmede de vraag 
welke verantwoordelijkheden voor de verdediging daarin in relatie tot de verdediging 
besloten liggen. Achtereenvolgens passeren daarbij, conform de in dat kader geselecteerde – 
en in hoofdstuk 1 toegelichte – thema’s, de verklaring van de verdachte (par. 3.4.2), het 
recht op inzage in de procestukken (par. 3.4.3), het wettelijk en jurisprudentieel kader in 
relatie tot (het oproepen van) getuigen (par. 3.4.4) en het wettelijk en jurisprudentieel 
kader in relatie tot de inschakeling en het horen van deskundigen (par. 3.4.5) de revue, 
gevolgd door een summiere conclusie in relatie tot de vraag wat dit alles betekent voor de 
verdediging ten gronde naar huidig recht (3.4.6).  
 

3.2.  De verklaring van de verdachte 
 

3.2.1.  Het belang 
 
Traditiegetrouw vormt de verklaring van de verdachte een belangrijk bewijsmiddel, meer in 
het bijzonder (bewijsrechtelijk) ook, indien het daarbij om een bekennende verklaring 
gaat.157 Bezien tegen de achtergrond van de vraag welke verwachtingen/ 
verantwoordelijkheden de verdediging naar huidig recht draagt in relatie tot de verdediging 
ten gronde, is de verklaring van de verdachte evenwel om nog een andere reden van belang. 
Die reden is dat de verklaring van de verdachte – in het vooronderzoek of anderszins – bij 
uitstek in potentie een tegensprekelijk element in zich draagt: door middel van zijn 
verklaring kan de verdachte immers de verwijten tegenspreken, nuanceren of erkennen. In 
die verklaring zal in de regel ook de basis voor de verdediging gelegen zijn: indien de 
verdachte bij de politie verklaart uit zelfverdediging te hebben gehandeld, zullen de 
verweren van de verdediging ter zitting zich in de regel daarop (mede) richten, zoals een 
door de verdachte afgelegde (deels) bekennende verklaring in de regel evenzeer de 
procespositie van de verdediging – en de daarop gebaseerde verweren – in essentie zal 
omlijnen. Daarmee komt derhalve gewicht toe aan de verklaring van de verdachte en de 
rechten en verantwoordelijkheden die de verdediging in dat kader toekomen. 

                                                             
157  Vgl. Nijboer & Boek 1994, p. 41-58; Nijboer 1998, p. 9-25. Vgl. ook art. 359 lid 3 Sv, tweede volzin: ‘Voor 

zover de verdachte het bewezenverklaarde heeft bekend, kan een opgave van bewijsmiddelen volstaan, 
tenzij hij nadien anders heeft verklaard of zijn raadsman vrijspraak heeft bepleit’. 
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Dat geldt niet alleen voor de verdediging, maar ook breder. In de regel zal de proceshouding 
van de verdachte immers ook nader vorm (kunnen) geven aan het opsporingsonderzoek, 
alsmede aan het onderzoek ter zitting. Indien de verdachte de hem gemaakte verwijten 
tijdens zijn verhoren bij de politie bekent, zal het opsporingsonderzoek in de regel een (iets) 
andere (verdere) inhoud (kunnen) krijgen, dan in het geval dat de verdachte de het 
gemaakte verwijten bij aanvang van het opsporingsonderzoek (en ter zitting) ontkent.158 
Dat laatste zal de officier van justitie er in het opsporingsonderzoek in de regel toe brengen 
om opdracht te geven tot het doen van aanvullend onderzoek, al dan niet bestaande uit het 
horen van aanvullende getuigen. Een dergelijk gang van zaken is ook ter zitting niet 
uitgesloten.  
 
Voor zich spreekt dat de verdachte het recht heeft om te (blijven) zwijgen. Voor zich spreekt 
ook dat de verdachte (en de verdediging) daarvan tactisch gebruik kunnen maken, 
bijvoorbeeld om op die wijze te voorkomen dat de verdachte bewijs ‘tegen zichzelf’ levert of 
aspecten van die verklaringen worden ‘uit gerechercheerd’. Dat staat hem geheel vrij. Dat 
neemt niet weg dat aan het zwijgen van de verdachte bewijsrechtelijk gezien onder 
omstandigheden consequenties kunnen worden verbonden. In de jurisprudentie van de 
Hoge Raad ligt de aanwijzing besloten dat de verdachte, indien hij een redelijke verklaring 
heeft in antwoord op de reeds verzamelde onderzoeksresultaten, de impliciete verplichting 
met zich draagt om die verklaring ook daadwerkelijk te geven.159 In de jurisprudentie ligt 
voorts de aanwijzing besloten dat de verdachte onder omstandigheden geacht wordt om die 
verklaring op een vroeg moment in het onderzoek te berde te brengen. Een verklaring die 
eerst wordt afgelegd op het moment dat het onderzoek vrijwel geheel is voltooid, wordt 
door strafrechters niet zelden minder betrouwbaar geacht, zo volgt ook uit de focusgroep 
interviews: zie daartoe par. 5.2.2. Dat geldt voor ‘alibi-verklaringen’, alternatieve verweren, 
alsmede voor verweren waarin, (eerst) na afronding van het opsporingsonderzoek, een 
beroep wordt gedaan op een strafuitsluitingsgrond. 
 
Procesrechtelijk gezien vormt het (initiële) zwijgen van de verdachte in die zin een 
probleem, dat de uitoefening van het zwijgrecht tot gevolg heeft dat voor rechter en officier 
van justitie (en overigens ook in potentie de raadsman) onzichtbaar is of de verdachte qua 
onderzoekswensen nog ‘iets wil’, zodat daarop ook niet op enigerlei wijze in een vroeg(er) 
stadium van het onderzoek geanticipeerd kan worden. Op het moment dat de verdachte 
(dan wel de verdediging) op een later moment alsnog duidelijkheid verschaft over de 
procespositie van de verdachte en daaraan ook onderzoekswensen koppelt, zal eerst op dat 
moment een beoordeling kunnen plaatsvinden met betrekking tot die onderzoekswensen, in 
het licht van de door de verdachte (dan) afgelegde verklaring. Dat raakt niet zozeer de 
verklaring van de verdachte zelf, als wel de vraag op welke wijze relatief late verzoeken om 
(aanvullend) onderzoek op basis van de in een latere fase van het geding afgelegde 
verklaring van de verdachte op grond van wet en jurisprudentie dienen te worden 
beoordeeld.  
 
Het belang van het door de verdachte (op enig moment) afleggen van een verklaring – ook 
ter zake feiten en omstandigheden die naar het oordeel van de verdachte van belang zijn 
voor een (juiste) beoordeling van het gemaakte verwijt – is daarmee gegeven. Dat geldt ook 

                                                             
158 Zie in dat kader ook de opmerking(en) van de respondenten in de ‘focusgroep OM’ (par. 5.2.1): als de 

verdachte in een kleine(re) zaak bekent, hoeft het andere onderzoek misschien niet meer gedaan te worden.  
159  Vgl. HR 15 juni 2004, NJ 2004/464: “weliswaar kan de omstandigheid dat een verdachte weigert een bepaalde 

vraag te beantwoorden op zichzelf niet tot het bewijs bijdragen, maar dat brengt niet mee dat een rechter, 
indien een verdachte voor een omstandigheid die op zichzelf of in samenhang met de verdere inhoud van de 
bewijsmiddelen beschouwd redengevend moet worden geacht voor het bewijs van het aan hem tenlastegelegde 
feit, geen redelijke, die redengevendheid ontzenuwende, verklaring heeft gegeven, zulks niet in zijn 
overwegingen omtrent het gebezigde bewijsmateriaal zou mogen betrekken.” Zie ook HR 3 juni 1997, NJ 
1997/584 en meer recent HR 25 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1767. 
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voor het adequaat vastleggen van een door de verdachte afgelegde verklaring in het proces-
verbaal. In deze (sub)paragraaf bespreken wij twee met elkaar samenhangende vragen die 
zien op de verklaring en de vastlegging daarvan, namelijk de vraag (1) hoe en in welke mate 
de verdediging daarop invloed kan uitoefenen en (2) welke verwachtingen te dien aanzien 
bestaan, zowel vanuit het perspectief van de later oordelende rechter (als de ‘gebruiker’ van 
de verklaring), als vanuit het bredere perspectief dat volgt uit het voorgestelde 
procesmodel.  
 

3.2.2.  Het door de verdachte afleggen van een verklaring als tegensprekelijk 
moment  

 
In het huidige Wetboek van Strafvordering is niet bepaald wat precies onder een verhoor 
van de verdachte moet worden verstaan. Volgens de jurisprudentie van de Hoge Raad dient 
als een verhoor van een verdachte te worden aangemerkt “alle vragen aan een [..] als 
verdachte aangemerkt persoon betreffende diens betrokkenheid bij een geconstateerd 
strafbaar feit”.160 Het centrale element in het verdachtenverhoor, zowel in het 
vooronderzoek als in het verhoor door de rechter, is dat de verhoorder de vragen stelt – en 
daarmee de regie heeft. De verdachte heeft te dulden dat hem vragen worden gesteld en 
heeft de keuze of hij de vragen wil beantwoorden en zo ja, hoe hij de gestelde vragen 
beantwoordt. Deze kenmerken van het verhoor maken het – zeker in het vooronderzoek – 
een bij uitstek inquisitoir middel van waarheidsvinding. In het verhoor is de verdachte in 
beginsel slechts object van onderzoek.161 Het doel van het verhoor is om van hem informatie 
te verkrijgen over een vermoedelijk begaan strafbaar feit ten behoeve van de 
waarheidsvinding en de beantwoording van de vragen van art. 350 Sv.162 
 
Rechtspraak, literatuur en wet- en regelgeving over het verdachtenverhoor hebben vooral 
betrekking op de waarborgen die moeten worden geboden om te voorkomen dat de 
verhorende ambtenaar het verhoor op ongepaste wijze inricht of uitvoert. De voorschriften 
rond het verdachtenverhoor richten zich vooral tot de verhorende ambtenaar.163 Het beste 
voorbeeld daarvan is het pressieverbod: daarmee wordt een grens gesteld aan de vrijheid in 
de regie van de verhoorder en wordt vastgelegd waar de duldplicht van de verdachte 
eindigt. Deze waarborgen strekken mede – en soms: vooral – ter bescherming van het 
belang van de waarheidsvinding.164 Zo lijkt in Nederland de toegang van de raadsman tot 
het politieverhoor vooral in dit perspectief te moeten worden gezien: als een verdere 
waarborg tegen ontsporingen van het verhoor die schadelijk zouden kunnen zijn voor de 
waarheidsvindende functie van het verdachtenverhoor. De vraag of deze opvatting conform 
Europees recht is – en meer in het bijzonder Richtlijn 2013/48/EU en de jurisprudentie van 
het EHRM ter zake – laten wij hier verder rusten. 
 
In dit onderzoek zijn wij met name geïnteresseerd in de verantwoordelijkheden die – ook in 
het kader van het verdachtenverhoor – daarbij op de verdediging liggen. Die 
verantwoordelijkheden liggen niet in regelgeving vast, maar moeten daaruit worden 
gedestilleerd. Dat doen wij aan de hand van het volgende eenvoudige voorbeeld. 
 

                                                             
160  HR 2 oktober 1979, NJ 1980/243 m.nt. G.E. Mulder. Zie meer recent ook HR 15 mei 2012, NJ 2012/398 m.nt. 

P.H.P.H.M.C. van Kempen en de conclusie van AG Hofstee voor HR 20 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:247 
(ECLI:NL:PHR:2017:1542).  

161  Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 321. 
162  Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 321; Reijntjes 2017, p. 103.  
163  Met als vermeldenswaardige uitzondering de regels die zien op het optreden van de raadsman tijdens het 

verhoor: zie art. 3 t/m 8 Besluit van 26 januari 2017, houdende regels voor de richting en de orde tijdens het 
politieverhoor waaraan de raadsman deelneemt (Besluit inrichting en orde politieverhoor), Stb. 2017, 29. 

164  Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 322. 
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Verdachte is aangehouden voor mishandeling in omstandigheden die wijzen op noodweer. 
In het consultatiegesprek voorafgaand aan het verhoor zal de verdachte door zijn raadsman 
(moeten) worden geïnstrueerd dat hij in het komende verhoor melding moet maken van de 
omstandigheden die een (later) beroep op noodweer zouden kunnen ondersteunen. In het 
daaropvolgende verdachtenverhoor is van belang dat wordt bewerkstelligd dat die 
omstandigheden ook daadwerkelijk (voldoende) worden besproken en in de 
beantwoording van de aan de verdachte gestelde vragen terugkomen. Als de vragen van de 
verhorende ambtenaar die omstandigheden niet (voldoende) boven water halen, zal de 
verdediging moeten bewerkstelligen dat zij toch aan de orde komen.165 Minst genomen zal 
moeten worden vastgelegd dat nog relevante feiten en omstandigheden bestaan die in het 
verhoor niet aan de orde zijn gekomen en waarover de verdachte op een later tijdstip 
aanvullend wenst te verklaren. Daarnaast zal de raadsman erop moeten letten dat in het 
proces-verbaal van verhoor nauwkeurig en volledig verslag wordt gedaan van de verklaring 
van de verdachte over deze omstandigheden, opdat een verweer ter terechtzitting 
voldoende feitelijke grondslag krijgt. 
 
Met dit voorbeeld ontstaat zicht op de wijze waarop tegenspraak (letterlijk) al in het 
politiële verdachtenverhoor wordt (of kan worden) vormgegeven. Als wij op zoek gaan naar 
de tegensprekelijke elementen in dit bij uitstek inquisitoire onderzoeksmiddel, dan komen 
wij uit op de volgende drie: 

 
i) In de beantwoording van de aan hem gestelde vragen dient de verdachte voldoende 

aandacht te geven aan ontlastende of ‘tegensprekelijke’ feiten en omstandigheden. Het 
is de taak van de verdediging om dit te bewerkstelligen; 

ii) Als de aan de verdachte gestelde vragen onvoldoende ruimte of aanleiding bieden om 
ontlastende of ‘tegensprekelijke’ feiten en omstandigheden te benoemen en te 
bespreken, dan dient de verdediging de ruimte te creëren om dit in aanvulling op of 
buiten de gestelde vragen om te doen; 

iii) De verdediging dient erop te letten dat de ontlastende of ‘tegensprekelijke’ feiten en 
omstandigheden die in het verhoor zijn benoemd en besproken, voldoende en 
voldoende nauwkeurig worden weergegeven in het verslag van het verhoor. 

 
De hiervoor genoemde elementen zijn ontleend aan een voorbeeld dat betrekking had op 
het (eerste) politieverhoor van de verdachte. Wij menen dat deze elementen echter een 
bredere strekking hebben. Zij zijn gelijkelijk van toepassing op het verhoor van de verdachte 
door de rechter-commissaris en ter terechtzitting. 
 
De verwachtingen die ten aanzien van de verdediging bestaan, komen met het voorgaande 
overeen. In systematisch perspectief is de veronderstelling dat het proces-verbaal van 
verhoor een getrouwe weergave behelst van de min of meer volledige verklaring van de 
verdachte over het feit waarvan hij wordt verdacht en waarover hij is verhoord. ‘Min of 
meer volledig’ omvat in dat perspectief ook al hetgeen de verdachte kan verklaren aan 
‘tegensprekelijke’ informatie. Ook de gebruiker van het proces-verbaal van verhoor 
verwacht in beginsel dat in de loop van dat verhoor de verdachte voldoende vrijuit heeft 
kunnen verklaren om ook ontlastende of ‘tegensprekelijke’ feiten en omstandigheden aan te 
voeren – waar nodig buiten de gestelde vragen om – en dat het proces-verbaal van verhoor 
een juiste en volledige weergave van het verhoor behelst. 
 
Deze verwachtingen zijn nog sterker in het geval de verdachte is bijgestaan door een 
raadsman. Immers, indien ter terechtzitting het verweer wordt gevoerd dat het verhoor niet 

                                                             
165  Een voorbeeld uit de (eigen) praktijk: rechter tegen de verdachte: ”als u uit zelfverdediging heeft geslagen, 

waarom heeft u daar dan bij de politie niets over gezegd?” Verdachte: “Daar heeft de politie niet naar 
gevraagd.”  
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rechtmatig of niet deugdelijk zou zijn verlopen, of dat de weergave van de verklaring in het 
proces-verbaal van de terechtzitting onbetrouwbaar is, dan is een relevante vraag of de 
verdachte voorafgaand166 of tijdens167 het politieverhoor bijstand heeft gehad van een 
rechtsgeleerd raadsman. Indien een raadsman bij het verhoor aanwezig is geweest, dan zal 
de later oordelende rechter – behoudens tegenbewijs op grond van bijvoorbeeld 
audiovisuele registraties – er in beginsel vanuit gaan dat het verhoor tegensprekelijk is 
verlopen en deugdelijk is opgetekend. De aanwezigheid van de raadsman versterkt kortom 
het algemene systematische vertrouwen dat in Nederland aan het proces-verbaal van 
verhoor wordt toekend, en dat inhoudt dat de het verhoor in beginsel rechtmatig verloopt, 
dat de verdachte (ook buiten de vragen om) voldoende ruimte krijgt om tegensprekelijke 
elementen aan te dragen en dat de schriftelijke weergave van het verhoor in beginsel een 
volledige en betrouwbare weergave is van hetgeen de verdachte heeft gezegd. 
 
In dit onderzoek wordt mede gezocht naar het antwoord op de vraag wat het effect op de 
uitkomst van de zaak zou kunnen zijn, indien de verdachte niet is voorzien van (adequate) 
rechtsbijstand. Daarom is de nu volgende bespreking mede in het perspectief geplaatst van 
de rol van de raadsman en de mogelijkheden die de raadsman heeft om de genoemde drie 
elementen van tegenspraak in de context van het verhoor te verwezenlijken en wat in dat 
verband van de verdediging (en de raadsman) wordt verwacht. 
 

3.2.3.  Terminologie: horen of verhoren, als verdachte of als getuige 
 
Het verhoor van de verdachte kan op verschillende momenten in het strafproces 
plaatsvinden. Bij het verhoor is de verdachte geen procespartij, maar het object van het 
onderzoek.168 Het doel is om de informatie waarover de verdachte beschikt, ‘bloot te leggen’ 
ten behoeve van de waarheidsvinding en de beantwoording van de vragen van art. 350 
Sv.169 Het verhoor moet daarbij naar huidig recht (in beginsel) onderscheiden worden van 
het horen van de verdachte.170 In het laatste geval krijgt de verdachte als procespartij de 
mogelijkheid om zijn standpunt kenbaar te maken tegen het opleggen van een maatregel of 
dwangmiddel.171 Het is ook mogelijk dat de verdachte een verzoek heeft ingediend en in de 
gelegenheid wordt gesteld om dit nader toe te lichten, zoals in het geval van een verzoek aan 
de rechter-commissaris ex art. 182 lid 1 Sv om een onderzoekshandeling te verrichten.172 
 
Art. 341 lid 1 Sv bepaalt dat onder de verklaring van de verdachte wordt verstaan zijn bij 
het onderzoek op de terechtzitting gedane opgave van feiten of omstandigheden, hem uit 
eigen wetenschap bekend. Het tweede lid van art. 341 Sv bepaalt dat zo’n opgave van feiten 
of omstandigheden buiten de terechtzitting tot het bewijs kan meewerken, als die uit enig 
(ander) wettig bewijsmiddel blijkt. Tezamen met de de auditu-jurisprudentie van de Hoge 
Raad173 heeft dit tweede lid ertoe geleid dat de verklaringen die de verdachte ten overstaan 
van een opsporingsambtenaar of een rechter-commissaris heeft afgelegd, niet zelden 
belangrijker zijn in de bewijsconstructie dan de verklaring die de verdachte ter 
terechtzitting heeft afgelegd. 

                                                             
166  Vgl. Rb Amsterdam 18 februari 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BP5060. 
167  Vgl. HR 20 januari 1981, NJ 1981/339. Zie ook Melai (losbl.), aant. 16 op art. 29. 
168  Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 321. 
169  Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 321 Reijntjes 2017, p. 103.  
170  Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 321. Vgl. Reijntjes 2008(b). 
171  Reijntjes 2017, p. 103; T&C Sv 2017, aant. 2 op art. 29. 
172  Art. 182 lid 4 Sv. Opgemerkt moet worden dat in de tekst van het huidige Wetboek van Strafvordering niet 

altijd een scherp terminologisch onderscheid wordt gemaakt tussen de begrippen horen en verhoren. Zo 
wordt in relatie tot de rechtmatigheidstoets van de rechter-commissaris in art. 59a Sv in lid 1 en 2 
respectievelijk verwezen naar het ‘horen’ en ‘het verhoor’ van de verdachte en wordt ook in art. 63 Sv (lid 3 
en 4) in relatie tot een bevel bewaring achtereenvolgens gesproken over het horen van verdachte en het 
verhoor van die verdachte (al dan niet in aanwezigheid van diens raadsman). 

173  HR 20 december 1926, NJ 1927/85.  
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De verklaring die de verdachte buiten de terechtzitting heeft afgelegd, is meestal te vinden 
in een proces-verbaal van verhoor. Art. 341 lid 2 Sv is evenwel niet tot deze situatie beperkt. 
Niet uitgesloten is dat een opgave van feiten en omstandigheden door de verdachte is 
opgenomen in een proces-verbaal dat is opgemaakt naar aanleiding van het horen van de 
verdachte. Daarbij kan men denken aan het (korte) proces-verbaal dat door de hulpofficier 
van justitie wordt opgemaakt als een aangehouden verdachte aan hem wordt voorgeleid 
(art. 53 lid 2 en 4 Sv). 
 
Bezien vanuit het bewijsrechtelijke perspectief is het onderscheid horen-verhoren daarmee 
minder van belang. Wezenlijk is slechts of van het verhoor of hoorgesprek een proces-
verbaal wordt opgemaakt, waarin een opgave door de verdachte van feiten of 
omstandigheden wordt opgetekend, die hem uit eigen wetenschap bekend zijn. Zo ja, dan 
kan die opgave via art. 341 lid 2 Sv als verklaring van de verdachte voor het bewijs worden 
gebruikt. Dat brengt met zich dat in het navolgende niet al te veel aandacht zal worden 
geschonken aan het onderscheid tussen situaties waarin de verdachte wordt gehoord en 
situaties waarin de verdachte wordt verhoord. Dat gezegd hebbend, is de bespreking gericht 
op de belangrijkste situaties waarin de verdachte inhoudelijk wordt bevraagd over zijn 
betrokkenheid bij een vermoedelijk gepleegd strafbaar feit.174 Dat zijn het (als zodanig 
aangemerkte) verhoor door opsporingsambtenaren, het verhoor van de verdachte door de 
rechter-commissaris en de ondervraging van de verdachte bij gelegenheid van de 
behandeling van zijn zaak ter terechtzitting. 
 
De bewijsrechtelijke regel van art. 341 lid 2 Sv kan ook toepassing krijgen in het geval de 
verdachte in een zaak van een medeverdachte als getuige wordt gehoord. Het proces-
verbaal dat van het getuigenverhoor in de zaak van de medeverdachte is opgemaakt, kan 
door de officier van justitie als schriftelijk stuk worden gevoegd in de zaak van de verdachte. 
Art. 341 lid 2 Sv brengt met zich dat de verklaring die de verdachte in een andere zaak als 
getuige heeft afgelegd, in zijn eigen zaak als ‘verklaring van de verdachte’ kan worden 
aangemerkt. Voor de fase van de terechtzitting geldt dat de verklaring die de verdachte ter 
terechtzitting aflegt als getuige in een andere zaak – bijvoorbeeld een zaak die ‘gelijktijdig 
maar niet gevoegd’ wordt behandeld – via het proces-verbaal van die andere terechtzitting 
bij een latere terechtzitting in zijn eigen zaak (bijvoorbeeld een hervatting na een 
aanhouding voor onbepaalde tijd of bij de behandeling in hoger beroep) een rol kan gaan 
spelen.175  
 
Die werkelijkheid leidt ertoe dat wij in het navolgende ook stil zullen staan bij de 
mogelijkheden en verwachtingen om de genoemde drie elementen van tegenspraak te 
verwezenlijken in de context van het verhoor van zijn cliënt bij de rechter-commissaris of 
ter terechtzitting, in de hoedanigheid van getuige in de zaak van een medeverdachte.  
 
                                                             
174  Vgl. HR 2 oktober 1979, NJ 1980/243 m.nt. G.E. Mulder. Kwesties die betrekking hebben op de vraag of een 

verklaring van een verdachte (al) in een verhoorsituatie is afgelegd of dat (nog) sprake was van een spontane 
bekentenis (vgl. HR 19 april 1988, NJ 1989/415; HR 9 november 1999, NJ 2000/40), dan wel of een vraag die 
aan de verdachte werd gesteld zag op zijn betrokkenheid bij een (geconstateerd) strafbaar feit of niet (HR 6 
januari 1981, NJ 1981/500 m.nt. G.E. Mulder; HR 12 juni 2001, NJ 2001/510), laten wij rusten. Zie meer 
recent omtrent deze kwesties de conclusie van AG Hofstee voor HR 20 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:247: 
ECLI:NL:PHR:2017:1542. 

175  Dat geldt overigens ook voor de verklaringen van medeverdachten die deze medeverdachten blijkens het 
proces-verbaal van de terechtzitting in hun eigen zaak hebben afgelegd (als verdachte), indien dat proces-
verbaal vervolgens in de zaak van de verdachte zijn gevoegd; vgl. HR 11 april 2017, NJ 2017/179. Uit de 
jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat een verdachte niet tegelijkertijd als verdachte (in zijn eigen zaak) 
en als getuige (in de zaak van de medeverdachte) kan worden gehoord. De mededeling aan de verdachte dat 
hij geacht wordt hetgeen hij als verdachte verklaart in zijn eigen strafzaak ook als getuige in de strafzaak van 
de medeverdachte te hebben verklaard, is naar het oordeel van de Hoge Raad in strijd met de beginselen van 
een behoorlijke procesorde en heeft nietigheid van het onderzoek ter zitting tot gevolg. Zie HR 4 februari 
2014, NJ 2014/474 m.nt. J.M. Reijntjes. 
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3.2.4. Verhoor en verklaring van de verdachte: een overzicht 
 
Het verhoor van de verdachte is geen dwangmiddel, maar kan wel een dwingend karakter 
hebben. Ook kunnen speciale verhoortechnieken worden toegepast met als doel de 
verdachte te laten verklaren.176 Tevens mogen (vrijheidsbenemende) dwangmiddelen 
worden toegepast ten einde de beschikbaarheid van de verdachte voor het verhoor te 
garanderen.177 Tegelijkertijd is het van belang dat de verdachte wel in alle – relatieve – 
vrijheid verklaart, aangezien zijn verklaring mogelijk een relevant bewijsmiddel is.178 
Vanwege de druk die op de verdachte kan worden uitgeoefend, maar ook omdat het 
verklaren over een bepaald voorval op zichzelf al als stressvol kan worden ervaren, is het 
noodzakelijk dat het verhoor plaatsvindt volgens bepaalde voorschriften die de rechten van 
de verdachte tijdens het verhoor waarborgen.179 Hoewel de verhorende 
opsporingsambtenaar of rechter hierbij een grote verantwoordelijkheid draagt, hangt het 
ook van de verdachte en zijn raadsman af of en in hoeverre zij van deze rechten en andere 
mogelijkheden gebruikmaken.  
 
Om tijdens het verhoor de (voorlopig) gekozen proceshouding te kunnen verwezenlijken, is 
het belangrijk dat de verdachte zelf mag bepalen of hij een verklaring gaat afleggen of niet. 
Daarbij mag er niet zodanig druk op hem worden uitgeoefend dat zijn keuzevrijheid 
onaanvaardbaar beperkt wordt of hij daardoor een valse verklaring aflegt. Derhalve heeft de 
verdachte het recht om te zwijgen en moet de verhorende opsporingsambtenaar zich 
houden aan het pressieverbod: ‘In alle gevallen waarin iemand als verdachte wordt gehoord, 
onthoudt de verhorende rechter of ambtenaar zich van alles wat de strekking heeft een 
verklaring te verkrijgen waarvan niet kan worden gezegd dat zij in vrijheid is afgelegd’ (art. 
29 lid 1 Sv).180  
 
Het pressieverbod is een absoluut recht, dat in geen enkele situatie mag worden genegeerd. 
De vraag is vervolgens wat precies onder ongeoorloofde pressie moet worden verstaan. Het 
is evident dat marteling hieronder valt,181 maar verder zijn ook ‘giften, beloften, misbruik 
van gezag, bedreiging, geweld, misleiding, strikvragen en ongeoorloofde zedelijke druk’ niet 
toegestaan.182 Dit kan allemaal leiden tot een verklaring die niet in vrijheid en mogelijk ook 
niet naar waarheid is afgelegd. Wél geoorloofd is een bepaalde mate van pressie, 
bijvoorbeeld de verdachte indringend met bewijsmateriaal confronteren of doorgaan met 
het verhoor, ook al weigert de verdachte vragen te beantwoorden.183 De verdachte wordt 
niet geïnformeerd over het pressieverbod en ook niet over de vraag welke 
verhoortechnieken wel en niet geoorloofd zijn. De verdachte is daardoor al gauw afhankelijk 
van de houding van de verhorende (opsporings-)ambtenaar, dan wel van de kennis en 
ervaring van zijn raadsman, indien een raadsman bij het verhoor aanwezig is.  
 
Voor het verhoor bij de rechter-commissaris geldt nog hetgeen bepaald is in art. 173 Sv: 
‘Geene vragen worden gedaan welke de strekking hebben verklaringen te verkrijgen, 
waarvan niet gezegd kan worden dat zij in vrijheid zijn afgelegd’. Art. 173 Sv is van 
toepassing op alle verhoren die bij de rechter-commissaris plaatsvinden. Specifiek in het 
geval van het verhoor van de verdachte is art. 173 Sv een herhaling van het algemene 
                                                             
176  Reijntjes 2017, p. 103. Over het gebruik van verschillende (ongeoorloofde) verhoortechnieken, zie 

bijvoorbeeld Reijntjes 2008(b) en Stevens & Verhoeven 2011. 
177  Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 321. 
178  Reijntjes 2017, p. 103. Alleen de verklaring van de verdachte is echter niet voldoende om hem voor het 

plegen van een strafbaar feit te veroordelen; zie art. 341 lid 4 Sv. 
179  Reijntjes 2017, p. 103. 
180  Zie over de achtergronden van het pressieverbod Reijntjes 2008(b). 
181  Vgl. art. 3 EVRM. 
182  T&C Sv 2017, aant. 3 op art. 29. Een zekere vorm van misleiding lijkt evenwel toegestaan. Vgl. HR 9 januari 

2018, ECLI:NL:HR:2018:18. 
183  T&C Sv 2017, aant. 3 op art. 29. 
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pressieverbod van art. 29 lid 1 Sv. Voor de ondervraging op de terechtzitting geldt art. 271 
lid 1 Sv: ‘De voorzitter draagt zorg dat geen vragen worden gesteld, welke de strekking 
hebben verklaringen te verkrijgen, waarvan niet kan worden gezegd dat zij in vrijheid zijn 
afgelegd’. 
 
In het tweede lid van art. 29 Sv zijn het zwijgrecht van de verdachte en de cautieplicht van 
de verhorende ambtenaar neergelegd: ‘De verdachte is niet tot antwoorden verplicht. Voor 
de aanvang van het verhoor wordt de verdachte medegedeeld dat hij niet tot antwoorden is 
verplicht. Deze mededeling wordt in het proces-verbaal opgenomen’. Met de cautie(plicht) 
wordt beoogd dat de verdachte zich (voldoende) bewust is van zijn recht om te zwijgen.184 
Dit is met name relevant voor de verdachte die tijdens het verhoor niet wordt bijgestaan 
door een raadsman.185 De cautie moet voorafgaand aan elk verhoor door elke verhorende 
ambtenaar worden gegeven.186 Hoewel een aangehouden verdachte niet verplicht is om 
antwoord te geven op de vragen van de verhorende opsporingsambtenaren, moet hij wel 
accepteren dat hem vragen worden gesteld.187 De verdachte die vrijwillig naar het verhoor 
is gekomen, mag wel beslissen wanneer hij weer weggaat.188 
 

3.2.5. Het verhoor door opsporingsambtenaren 
 

3.2.5.1. Het recht op rechtsbijstand 
 
Een verdachte wordt vaak voor het eerst door politie- dan wel andere 
opsporingsambtenaren verhoord. Dit vindt dan meestal plaats nadat de verdachte is 
aangehouden of is uitgenodigd om vrijwillig voor het verhoor te verschijnen.189 Er bestaat 
naar huidig recht geen mogelijkheid dat een persoon, die weet of vermoed dat er een 
strafrechtelijk onderzoek (naar hem) loopt en die om hem moverende redenen een 
verklaring daarover wenst af te leggen, zelf bewerkstelligt dat hij als verdachte wordt 
verhoord. 
 
Het recht op rechtsbijstand is neergelegd in art. 28 lid 1 Sv en bestaat vandaag de dag uit het 
recht op consultatie- en verhoorbijstand.190 Op grond van art. 27c Sv dient de verdachte 
over dit recht te worden geïnformeerd voorafgaand aan zijn eerste politieverhoor.191 In die 
gevallen waarin de verdachte is aangehouden en voor het eerst wordt verhoord, regelt in 
art. 28b Sv in welke gevallen rechtsbijstand verplicht wordt aangeboden en hoe de 

                                                             
184  Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 325. 
185  Melai (losbl.), aant. 16 op art. 29. 
186  Vgl. HR 20 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:247. 
187  Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 321. 
188  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van 

bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen, Kamerstukken II 2014/15, 34159, 3, 
p. 15. 

189  Zie art. 27cb en 27d lid 1 Sv. 
190  Art. 28 lid 1 Sv is niet van toepassing ‘bij het verhoor ter plaatse van de staande gehouden verdachte’ of als er 

sprake is van een overtreding waarvoor een strafbeschikking zal worden uitgevaardigd (art. 28ab Sv). 
191  Voor de aangehouden verdachte is dit geregeld in art. 27c lid 3 onder b jo lid 2 Sv en voor de niet-

aangehouden verdachte in art. 27c lid 2 Sv. In de MvT wordt gesproken over ‘voor de aanvang van het 
politieverhoor’. Zie MvT Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad 
van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures 
ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen 
vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de 
vrijheidsbeneming (PbEU L294) (hierna: MvT Implementatie Richtlijn 2013/48/EU), p. 26. Volgens het 
recent gepubliceerde onderzoeksrapport Langetermijnmonitor ‘Raadsman bij verhoor’ 2018 heeft 95% van 
de verdachten sinds 1 maart 2016 voorafgaand aan het eerste verhoor informatie ontvangen over het recht 
op rechtsbijstand. Deze informatie wordt verstrekt in de vorm van een folder, standaardzin en/of uitleg (p. 
81).  
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raadsman wordt opgeroepen teneinde consultatiebijstand te verlenen.192 De verdachte kan 
in alle gevallen ‘vrijwillig en ondubbelzinnig’ afstand doen van zijn recht op rechtsbijstand 
(art. 28a lid 1 Sv).193 Dit brengt met zich dat het in alle typen zaken voor kan komen dat de 
verdachte geen rechtsbijstand heeft, omdat hij van dat recht afstand heeft gedaan.194  
 
Art. 28c lid 1 Sv bepaalt dat voorafgaand aan het eerste verhoor de aangehouden 
verdachte195 de gelegenheid wordt verschaft om gedurende een termijn van ten hoogste een 
half uur – al dan niet via telecommunicatie – een onderhoud te hebben met een raadsman, 
indien die ingevolge art. 28b Sv beschikbaar is.196 Deze termijn kan met ten hoogste een half 
uur worden verlengd, tenzij het belang van het onderzoek zich daartegen verzet (art. 28bc 
lid 1 Sv). Nadat het eerste verhoor heeft plaatsgevonden, kunnen de verdachte en de 
raadsman ter voorbereiding op andere verhoren door de opsporingsambtenaren zelf 
contact met elkaar zoeken. De verdachte die in voorlopige hechtenis zit, zal daarom, ‘telkens 
wanneer hij dit verzoekt’, zo veel mogelijk in staat worden gesteld om zich met zijn 
raadsman in verbinding te stellen.197 Daarnaast is heeft de raadsman op grond van art. 45 Sv 
vrije toegang tot de verdachte die rechtens van zijn vrijheid is beroofd, binnen de 
begrenzingen van de openings- en bezoektijden van de arrestantenbewaarplaats. 
 
De verdachte die voorafgaand aan het eerste verhoor een (consultatie)gesprek met een 
raadsman heeft gevoerd, kan daardoor zijn geïnformeerd over de ‘tegensprekelijke’ 
elementen die van belang zijn om in het verhoor naar voren te brengen. De mogelijkheid 
daartoe wordt vergroot, indien de raadsman ten tijde van het consultatiegesprek beschikt 
over (voldoende) informatie met betrekking tot het strafbare feit waarvan zijn cliënt 
verdacht wordt en hetgeen in dat kader – door de opsporende instanties, maar ook door 
cliënt zelf – relevant wordt geacht of kan zijn. Uit onderzoek blijkt dat dergelijke informatie 
van de zijde van de opsporende instanties op het moment dat de consultatiebijstand wordt 

                                                             
192  Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie categorieën van aangehouden verdachten. De eerste 

categorie omvat de kwetsbare verdachte en de verdachte van een misdrijf waarop naar de wettelijke 
omschrijving gevangenisstraf van twaalf jaren of meer is gesteld. Indien een verdachte uit deze categorie is 
aangehouden, stelt de hulpofficier van justitie de RvR onverwijld in kennis van deze aanhouding, opdat de 
Raad kosteloos een raadsman voor de verdachte aanwijst. Dit is niet nodig indien de verdachte zelf al een 
raadsman heeft gekozen en deze of een vervangend raadsman tijdig aanwezig is (art. 28b lid 1 Sv). De 
tweede categorie omvat de verdachten die zijn aangehouden voor een strafbaar feit waarvoor voorlopige 
hechtenis is toegelaten. Indien deze verdachten dit wensen, zal de hulpofficier van justitie de RvR onverwijld 
in kennis stellen, zodat kosteloos een raadsman wordt aangewezen, tenzij de verdachte al een raadsman 
heeft gekozen (art. 28b lid 2 Sv). De derde categorie omvat verdachten die zijn aangehouden voor een 
strafbaar feit waarvoor geen voorlopige hechtenis is toegelaten. Deze verdachten komen niet in aanmerking 
voor kosteloze rechtsbijstand. De verdachte krijgt wel de gelegenheid om zelf een gekozen raadsman te 
contacteren indien hij rechtsbijstand wenst (art. 28b lid 3 Sv).  

193  Volgens het hiervoor reeds genoemde rapport Langetermijnmonitor ‘Raadsman bij verhoor’ 2018 zijn geen 
indicaties gevonden dat verdachten in de onderzochte periode (1 maart 2016-1 maart 2017) in de piketfase 
tegen hun wil verstoken zijn gebleven van verhoorbijstand bij de politie (p. 100). In twee-derde van de 
gevallen werd, blijkens het proces-verbaal, afstand gedaan omdat de verdachte bijstand niet nodig vond of 
niet wilde. In 3% van de processen-verbaal werd opgetekend dat wachten op de advocaat daarbij een rol 
speelde. Bij de KMar en de BOD-en werd melding gemaakt van het probleem van vroegtijdig vertrekkende 
advocaten; zie p. 114 en p. 126. Meerdere KMar-respondenten zagen een verband tussen het advies van de 
advocaat om afstand te doen van verhoorbijstand en de vergoeding van pro deo-advocaten (p. 114).  

194  Op zijn beslissing afstand te doen van consultatie- of verhoorbijstand kan de verdachte (steeds) terugkomen. 
De verhorend opsporingsambtenaar of rechter dient de verdachte dat mede te delen: zie art 28a lid 2 Sv. 

195  En dus niet de verdachte die vrijwillig naar de plaats van verhoor komt: zie HR 7 februari 2012, NJ 2012/115. 
Indien de verdachte om andere redenen de vrijheid al was ontnomen, dan heeft hij recht op 
consultatiebijstand zoals een aangehouden verdachte. Dit volgt uit HR 12 juni 2012, NJ 2012/463 m.nt. J.M. 
Reijntjes. 

196  Volgens het OM-beleid en de piket-werkinstructie dient de advocaat binnen 2 uur nadat de opsporingsdienst 
de melden consultatiebijstand naar de RvR heeft gezonden rechtsbijstand te verlenen. Die termijn wordt lang 
niet altijd gehaald, aldus de Langetermijnmonitor ‘Raadsman bij verhoor’ 2018 (o.a. p. 64). Volgens deze 
monitor is een verlate of verhinderde advocaat in 4% van alle opgegeven redenen van afstand (van 
verhoorbijstand) door verdachten (p. 70).  

197  Art. 28 lid 4 Sv. Zie ook HR 7 juni 2016, NJ 2016/363 m.nt. F. Vellinga-Schootstra. 
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verleend, voor de verdediging zelden voorhanden is.198 Weliswaar bepaalt art. 27c Sv dat de 
verdachte bij zijn aanhouding of staandehouding wordt medegedeeld ter zake van welk 
strafbaar feit hij als verdachte is aangemerkt, maar die informatie heeft veelal niet heel veel 
om het lijf (anders dan een verwijzing naar het specifieke wetsartikel dat de verdachte zou 
hebben overtreden), terwijl feitelijke informatie met betrekking tot de basis voor die 
beschuldiging op grond van art. 30 Sv eerst (en in de regel op zijn vroegst) wordt verstrekt 
vanaf het eerste verhoor na aanhouding – en derhalve niet daaraan voorafgaand; zie daartoe 
ook par. 3.3.199 De op grond van het Nederlandse Wetboek van Strafvordering voor het 
verlenen van consultatiebijstand beschikbare tijd is bovendien relatief beperkt, hetgeen het 
verlenen van adequate consultatiebijstand voorafgaand aan een verhoor kan bemoeilijken.  
 
Systematisch gezien worden de opstelling en verklaring van de verdachte in het 
daaropvolgende verhoor (al of niet met bijstand van een raadsman) beschouwd als een 
vrijwillige en geïnformeerde bepaling van zijn procespositie en proceshouding, hetzij omdat 
de verdachte op grond van voorafgaande Salduz-consultatie met een raadsman – ook al 
ontbrak het aan informatie en inzage in processtukken – geacht wordt voldoende bijstand te 
hebben gehad om zijn proceshouding en -positie voldoende te bepalen, hetzij omdat hij 
geacht wordt uitdrukkelijk en weloverwogen afstand te hebben gedaan zijn recht op 
rechtsbijstand. 
 
Wij zagen hiervoor dat, zowel in systematisch perspectief als in het perspectief van de 
‘gebruiker’ van het proces-verbaal van verhoor, de verwachting bestaat dat in de loop van 
het verhoor de verdachte voldoende vrijuit heeft kunnen verklaren om ook ontlastende of 
‘tegensprekelijke’ feiten en omstandigheden aan te voeren – zo nodig buiten de gestelde 
vragen om – en dat het proces-verbaal van verhoor een juiste en volledige weergave van het 
verhoor behelst. Die verwachting doet temeer opgeld, indien de verdachte bij gelegenheid 
van zijn verhoor bijstand heeft gekregen van een raadsman.200 In deze paragraaf 
onderzoeken wij vooral welke mogelijkheden de verdediging feitelijk heeft om bij 
gelegenheid van het verhoor te bewerkstelligen dat de verdachte bij de beantwoording van 
de aan hem gestelde vragen daadwerkelijk voldoende aandacht geeft aan ontlastende of 
‘tegensprekelijke’ feiten en omstandigheden, alsmede welke mogelijkheden bestaan om, 
buiten de aan de verdachte gestelde vragen om, ontlastende of ‘tegensprekelijke’ feiten en 
omstandigheden te benoemen en te bespreken. 
 
Op grond van art. 28d lid 1 Sv kan de raadsman op verzoek van de verdachte het verhoor 
‘bijwonen en daaraan deelnemen’.201 Dit verzoek kan zowel door de aangehouden verdachte 
als door de verdachte die is uitgenodigd voor verhoor worden gedaan. Het verzoek moet 
worden gericht aan de verhorende ambtenaar of de hulpofficier van justitie. Het verzoek 
wordt in beginsel gehonoreerd.202 De vraag is wat precies onder de deelname van de 

                                                             
198  Vgl. Jacobs e.a. 2015. Zie ook Simon Thomas e.a. 2016, o.a. p. 117-118. Het onderzoeksrapport 

Langetermijnmonitor ‘Raadsman bij verhoor’ 2018 bevestigt dat het delen van stukken met raadslieden 
voorafgaand aan het verhoor bijna niet voorkomt. Opsporingsdiensten – ook de BOD-en die doorgaans 
voorafgaand aan het verhoor al over veel materiaal beschikken – zijn daarin uit tactische motieven zeer 
terughoudend. Zie p. 93 (politie), p. 119 (KMar) en p. 127 (BOD-en). 

199  Vgl. Langetermijnmonitor ‘Raadsman bij verhoor’ 2018, p. 93, p. 119 en p. 127.  
200  Dit wordt bevestigd in Langetermijnmonitor ‘Raadsman bij verhoor’ 2018, p. 00, p. 119 en p. 128-129. 
201  Zie over de frequentie van verhoorbijstand in de praktijk de Langetermijnmonitor ‘Raadsman bij verhoor’ 

2018, p. 74 en p 82 (politie), p. 106-107 (KMar) en p. 123-124 (BOD-en). Er is een duidelijke samenhang met 
het soort zaak: in A-zaken was de raadsman in 83% van de onderzochte zaken aanwezig bij het eerste 
politieverhoor; in B-zaken was dat 28%. Verhoorbijstand vindt het meest plaats tijdens het eerste en tweede 
politieverhoor. In 26% van de onderzochte zaken was de raadsman bij het eerste politieverhoor aanwezig. 
De percentages liggen aanzienlijk hoger bij verhoren door de BOD-en: zie p. 124 van de 
Langetermijnmonitor.  

202  Dat volgt uit de Unierechtelijke achtergrond van deze bepaling: Zie Richtlijn 2013/48/EU. De gevallen en 
omstandigheden waarin de raadsman (tijdelijk) kan worden uitgesloten laten wij rusten. 
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raadsman aan het verhoor moet worden verstaan. Volgens de MvT bij de desbetreffende wet 
gaat het hierbij onder meer om opmerkingen maken, vragen stellen en om verduidelijking 
vragen.203 Daarmee sluit de Memorie van Toelichting aan bij overweging 25 van de 
Preambule van Richtlijn 2013/48/EU, die in onder meer art. 28d lid 1 Sv is 
geïmplementeerd. 
 
Op grondslag van art. 28d lid 4 Sv is het Besluit inrichting en orde politieverhoor opgesteld. 
In dat besluit worden nadere regels vastgelegd ‘omtrent de inrichting van en de orde tijdens 
het verhoor waaraan ook de raadsman deelneemt’.204 In dit Besluit is bepaald dat de 
verhorende ambtenaar de leiding heeft over het verhoor en daarnaast de orde binnen het 
verhoor en de verhoorruimte handhaaft.205 Omtrent de wijze waarop de raadsman kan 
‘deelnemen’ aan het verhoor is bepaald 
 

 dat de raadsman geen vragen namens de verdachte beantwoordt, tenzij zowel de 
verhorende ambtenaar als de verdachte daarmee instemmen;206  

 dat de raadsman zijn opmerkingen en verzoeken richt tot de verhorende 
ambtenaar;207 

 dat de raadsman alleen direct na aanvang van het verhoor en direct voor afloop van 
het verhoor bevoegd is om opmerkingen te maken of vragen te stellen; 208 

 dat de raadsman tijdens het verhoor mag opmerken: 
a.  dat de verdachte een hem gestelde vraag niet begrijpt; 
b.  dat de verhorende ambtenaar het pressieverbod van art. 29 lid 1 Sv niet in acht 

neemt; 
c.  dat de fysieke of psychische toestand van de verdachte zodanig is dat deze een 

verantwoorde voortzetting van het verhoor verhindert.209 
 
Daarnaast kan op verzoek van de verdachte of diens raadsman het verhoor worden 
onderbroken voor onderling overleg. Dit verzoek moet wederom aan de verhorende 
opsporingsambtenaar worden gericht en kan door hem worden afgewezen ‘indien door het 
voldoen aan herhaalde verzoeken de orde of de voortgang van het verhoor zou worden 
verstoord’.210 Daarin lijkt besloten te liggen dat in elk geval aan het eerste verzoek tot het 
onderbreken van verhoor gevolg gegeven zou moeten worden.211 Ook indien de raadsman 
het verhoor niet bijwoont, kan het verhoor op verzoek van de verdachte worden 
onderbroken, zodat hij met zijn raadsman kan overleggen.212 Ook dit verzoek kan worden 
geweigerd, indien een herhaling van verzoeken de orde of de voortgang van het verhoor zou 
verstoren. Een beslissing tot afwijzing moet in beide gevallen in het proces-verbaal van het 
verhoor worden gemeld.213 
 
De eerste in deze paragraaf te beantwoorden vraag is welke mogelijkheden de verdediging 
heeft om bij gelegenheid van het verhoor te bewerkstelligen dat de verdachte bij de 
beantwoording van de aan hem gestelde vragen daadwerkelijk voldoende aandacht geeft 
aan ontlastende of ‘tegensprekelijke’ feiten en omstandigheden. De geschetste regelgeving 

                                                             
203  MvT Implementatie Richtlijn 2013/48/EU, p. 28. 
204  Zie art. 28d lid 4 Sv en het Besluit inrichting en orde politieverhoor. 
205  Art. 2 Besluit inrichting en orde politieverhoor. 
206  Art. 4 Besluit inrichting en orde politieverhoor. 
207  Art. 5 lid 1 Besluit inrichting en orde politieverhoor. 
208  Art. 5 lid 2 Besluit inrichting en orde politieverhoor. 
209  Art. 5 lid 1 en 6 Besluit inrichting en orde politieverhoor. 
210  Art. 28d lid 1 Sv. 
211  Zie ook Mesu 2017, p. 334. Zie Langetermijnmonitor ‘Raadsman bij verhoor’ 2018, p. 89: verzoeken tot 

onderbreking (voor overleg) zijn één van de meest voorkomende acties van advocaten tijdens het verhoor. 
De meest voorkomende actie is overigens dat de advocaat dingen voor de verdachte verduidelijkt.  

212  Art. 28d lid 2 Sv. 
213  Art. 28d lid 3 Sv. 



Mind the Gap 

 

 
52 

laat daar – in beginsel – weinig ruimte voor.214 Het is de raadsman volgens de van 
toepassing zijnde regelgeving niet toegestaan om tijdens het verhoor vragen ter 
verduidelijking aan de verdachte te stellen.215 Het is de raadsman tijdens het verhoor 
volgens deze regelgeving evenmin toegestaan om zijn cliënt te adviseren – bijvoorbeeld om 
zijn antwoord op een vraag aan te vullen met ontlastende informatie of om de verdachte te 
adviseren zich op zijn zwijgrecht te beroepen.216  
 
Op de keper beschouwd brengt deze regelgeving daarmee met zich dat een bepaald type 
verdachte daardoor wordt benadeeld. De verdachte die intelligent en ‘gebekt’ genoeg is om 
de instructies, die zijn raadsman hem tijdens het consultatiegesprek heeft gegeven, te 
begrijpen en zelfstandig op te volgen, zal eerder in staat zijn om bij de beantwoording van 
de aan hem gestelde vragen zelfstandig ‘tegensprekelijke’ feiten en informatie in het 
verhoor in te brengen (dan wel daarvan bewust af te zien door te zwijgen), dan de 
kwetsbare, minder intelligente of minder assertieve verdachte. Deze laatste verdachte mag 
tijdens het verhoor op grond van de thans geldende regelgeving niet door zijn raadsman 
geadviseerd of gecoacht worden. Onder die beperking zal een dergelijke verdachte in de 
beantwoording al snel minder ‘tegensprekelijke’ feiten en informatie naar voren kunnen 
brengen.217 Men kan daarmee stellen dat de beperkingen die de regeling aan het optreden 
van de raadsman stelt, afbreuk doen aan de ‘tegensprekelijke’ mogelijkheden van het 
politieverhoor. In het licht van de hiervoor al genoemde verwachting dat in de loop van het 
verhoor de verdachte voldoende vrijuit heeft kunnen verklaren om ontlastende of 
‘tegensprekelijke’ feiten en omstandigheden aan te voeren, moet dan ook worden 

                                                             
214  Volgens de Langetermijnmonitor ‘Raadsman bij verhoor’ 2018 (p. 84-90) stellen advocaten zich doorgaans 

terughoudend op en laten de verhorende ambtenaren doorgaans de acties die door de advocaat wel worden 
ondernomen toe. 

215  In de praktijk blijken verhoorders het stellen van vragen aan de verdachte door de advocaat en het namens 
de verdachte door de advocaat beantwoorden van door de verhoorders gestelde vragen ook het minst te 
tolereren. Deze acties komen in de praktijk volgens het rapport echter niet veel voor. Zie 
Langetermijnmonitor ‘Raadsman bij verhoor’ 2018, p. 80 en p. 89. 

216  Deze en enkele andere manieren waarop de raadsman aan het verhoor zou kunnen deelnemen worden 
genoemd in Van Kampen & Van der Meij 2016, p. 741. Volgens de Langetermijnmonitor ‘Raadsman bij 
verhoor’ 2018 wordt het advies om te zwijgen in de praktijk niet vaak ‘afgestopt’ (p. 89). Uit het rapport 
blijkt ook dat verhoorbijstand in zijn algemeenheid niet heeft geleid tot ‘meer zwijgen’ door verdachten 
tijdens het eerste politieverhoor. Wel is volgens het rapport sprake van een statistisch significante verhoging 
van het aantal zwijgende verdachten in ‘B-overige zaken’ (dat wil zeggen: B-zaken waarbij de strafbedreiging 
lager is dan 6 jaar (maar waarin welk voorlopige hechtenis mogelijk is; zie p. 51)) (p. 94). In de perceptie van 
de politie-respondenten is de verklaringsbereidheid van verdachten minder groot als er een raadsman bij het 
verhoor is, maar ook als de raadsman wel consultatiebijstand heeft verleend maar het verhoor zelf niet 
bijwoont (p. 96 en p. 98). Dat laatste wordt tot op zekere hoogte bevestigd door de advocaat-respondenten, 
die soms de cliënt adviseren om te zwijgen als zij niet of nauwelijks informatie hebben (gekregen) over de 
zaak. Zie ook de brief van minister Dekker aan de Tweede Kamer d.d. 1 november 2018, Kamerstukken II 
2018/19, 31753, 753, p. 4. 

217  Terzijde merken wij op dat in de praktijk van het politieverhoor een aanzienlijke variatie bestaat. In bepaalde 
zaken, met bepaalde verhorende ambtenaren, kan een vaardige advocaat op dit punt meer ruimte veroveren 
dan de regelgeving hem toestaat. Dat roept – binnen de context van het onderhavige onderzoek – meerdere 
vragen op. De eerste vraag is of van een (adequaat optredend) raadsman, gelet op diens taken en 
verantwoordelijkheden, mag worden verwacht dat hij de door de verhoorders in een specifieke 
verhoorsituatie geboden ruimte daadwerkelijk benut, daar waar de regelgeving die ruimte als zodanig niet 
laat. Wij beantwoorden die vraag bevestigend. Dat is gebaseerd op de gedachte dat de raadsman uitsluitend 
handelt in het belang van zijn cliënt. Als in een concreet verhoor méér ruimte wordt geboden voor 
tegenspraak, dan zal – indien de belangen van cliënt daartoe nopen – een adequaat functionerend raadsman 
die ruimte ook moeten benutten. De tweede vraag is of in het verband van dit onderzoek moet worden 
uitgegaan van een praktijksituatie die op de geschetste wijze van de regelgeving afwijkt, waardoor voor de 
raadsman meer ruimte voor het bevorderen van tegenspraak wordt geboden. Indachtig hetgeen wij hiervoor 
hebben opgemerkt in het kader van de taakopvatting van de rechter en de officier van justitie (hoofdstuk 2), 
brengt het perspectief van de ‘stress-test’ met zich dat ook hier het uitgangspunt van de beoordeling moet 
zijn dat niet onaannemelijk is dat de verdachte wordt gehoord door opsporingsambtenaren die de raadsman 
strikt beperken tot slechts hetgeen hem in de regelgeving uitdrukkelijk wordt toegestaan. Wij nemen de 
bestaande regelgeving dan ook als uitgangspunt.  
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vastgesteld dat de mogelijkheden die de bestaande regeling aan de verdediging en de 
raadsman geven, onvoldoende zijn om deze verwachting te kunnen waarmaken. 
 
De tweede in deze paragraaf te beantwoorden vraag is welke mogelijkheden de verdediging 
– in het licht van de geschetste regelgeving – heeft om, buiten de aan de verdachte gestelde 
vragen om, ontlastende of ‘tegensprekelijke’ feiten en omstandigheden te benoemen en te 
bespreken. Op grond van art. 5 lid 2 Besluit inrichting en orde politieverhoor is de raadsman 
(alleen) direct na aanvang van het verhoor en direct voor afloop van het verhoor bevoegd 
om opmerkingen te maken of vragen te stellen. Daarmee is een moment in het verhoor 
vastgelegd, waarbij de raadsman in de gelegenheid is/moet worden gesteld om door middel 
van het stellen van vragen de verdachte de gelegenheid te geven om te verklaren over de 
‘tegensprekelijke’ feiten en omstandigheden die in het verhoor nog niet aan de orde zijn 
gekomen. Ook die ruimte zal een adequaat optredend raadsman naar onze mening (ten 
volle) moeten benutten, al zal hetgeen de raadsman op dat moment aan de orde kan stellen 
in belangrijke mate afhankelijk zijn van de informatie waarover de raadsman op dat 
moment (van de zijde van zijn cliënt dan wel op basis van de dan reeds beschikbaar gestelde 
processtukken) beschikt. 
 
3.2.5.2. De weergave van het verhoor in het proces-verbaal 
 
In het proces-verbaal van verhoor moet de verklaring van de verdachte zo volledig mogelijk 
zijn weergegeven en ook zo veel mogelijk in vraag- en antwoordvorm. Indien de verdachte 
een verklaring heeft afgelegd waarin hij schuld aan een strafbaar feit bekent, moet deze 
verklaring zo veel mogelijk in zijn eigen woorden in het proces-verbaal worden opgenomen 
(art. 29a lid 3 Sv). 
 
Na het verhoor wordt aan de verdachte en aan de raadsman, indien hij het verhoor heeft 
bijgewoond, de gelegenheid gegeven om het proces-verbaal door te nemen en om over de 
weergave van het verhoor opmerkingen te maken (art. 29a lid 3 Sv). Deze opmerkingen 
moeten ‘onverwijld’ door de verdachte of zijn raadsman worden gemaakt. De verhorende 
opsporingsambtenaar kan deze opmerkingen overnemen, dan wel in het proces-verbaal 
vermelden. Bij deze gelegenheid kan de verdediging bewerkstelligen dat de ontlastende of 
‘tegensprekelijke’ feiten en omstandigheden die in het verhoor zijn benoemd en besproken, 
voldoende en ook voldoende nauwkeurig worden weergegeven in het verslag van het 
verhoor. Mocht daarover debat ontstaan met de verhorende ambtenaar, dan kan (moet) in 
elk geval worden vastgelegd dat de verdediging de weergave van de verklaring in het 
proces-verbaal betwist. Voor de latere lezer van het proces-verbaal – de rechter – is de 
vaststelling dat de verdachte bij gelegenheid van zijn verhoor bijstand van een 
rechtsgeleerd raadsman heeft gehad niet zonder betekenis. Deze lezer zal ervan uit gaan dat 
de aanwezigheid en betrokkenheid van de raadsman een impliciete waarborg is voor de 
juistheid en volledigheid van de weergave van de verklaring van de verdachte in het proces-
verbaal. De bestaande regeling geeft de raadsman daarvoor ook de instrumenten. 
 

3.2.6. Het verhoor door de rechter-commissaris 
 
In de meeste gevallen (ver)hoort de rechter-commissaris de verdachte in het verband van 
de toetsing van de rechtmatigheid van de inverzekeringstelling (art. 59a Sv) of de 
behandeling van de vordering bewaring (art. 63 Sv). Daarnaast is het mogelijk dat de 
rechter-commissaris de verdachte naar aanleiding van een vordering van de officier van 
justitie ex art. 181 Sv of een verzoek van de verdediging ex art. 182 Sv verhoort.218 De 
rechter-commissaris kan ook ambtshalve besluiten om een verdachte te verhoren (art. 200 
Sv).  

                                                             
218  Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 391-392. 
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Ten aanzien van het proces-verbaal van verhoor dat door de rechter-commissaris wordt 
opgemaakt, geldt in wezen hetzelfde als hetgeen hiervoor is opgemerkt over het proces-
verbaal van verhoor door een opsporingsambtenaar: in systematisch perspectief is de 
veronderstelling dat het proces-verbaal van verhoor door de rechter-commissaris een 
getrouwe weergave behelst van de verklaring van de verdachte in antwoord op de aan hem 
gestelde vragen. Die antwoorden van de verdachte worden verondersteld ook de 
‘tegensprekelijke’ informatie te bevatten. Ook de ‘gebruiker’ van het proces-verbaal van 
verhoor door de rechter-commissaris verwacht in beginsel dat de verdachte voldoende 
vrijuit heeft kunnen verklaren om ook ontlastende of ‘tegensprekelijke’ feiten en 
omstandigheden aan te voeren – zo nodig buiten de gestelde vragen om – en dat het door de 
rechter-commissaris opgemaakte proces-verbaal van verhoor een juiste en volledige 
weergave van het verhoor behelst. Ook deze verwachtingen worden versterkt door de 
aanwezigheid van een raadsman bij het verhoor. 
 
Het recht op rechtsbijstand tijdens het verhoor bij de rechter-commissaris in het kader van 
de toepassing van vrijheidsbenemende dwangmiddelen is neergelegd in de art. 59a lid 3 Sv 
(rechtmatigheidstoets) en art. 63 lid 4 Sv (vordering bewaring). In de praktijk is in vrijwel 
alle gevallen een raadsman aanwezig.219 Gebruikelijk is dat bij dergelijke verhoren de 
rechter-commissaris de vragen stelt. Naar de ervaring leert, bestaat in deze context niet 
altijd veel ruimte voor de raadsman van de verdachte om bij gelegenheid van het verhoor te 
bewerkstelligen dat de verdachte bij de beantwoording van de aan hem gestelde vragen 
daadwerkelijk voldoende aandacht geeft aan ontlastende of ‘tegensprekelijke’ feiten en 
omstandigheden. In de praktijk wordt wel toegestaan dat de raadsman de verdachte 
adviseert om op zich ten aanzien van een vraag op zijn zwijgrecht te beroepen. 
Verdergaande advisering – bijvoorbeeld het advies aan de verdachte om zijn antwoord op 
een vraag aan te vullen met ontlastende informatie – wordt niet standaard toegestaan. Wel 
dient de raadsman op grond van art. 59a lid 3 Sv en art. 63 lid 4 Sv in de gelegenheid te 
worden gesteld om ‘de nodige opmerkingen te maken’. Op die wijze kan worden 
bewerkstelligd dat door de verdediging (minst genomen) aandacht wordt gevraagd voor 
tegensprekelijke feiten en omstandigheden, al was het maar in de vorm van een ‘aanwijzing’ 
dat van dergelijke feiten en omstandigheden naar het oordeel van de verdediging sprake is 
(of op voorhand lijkt te zijn). 
 
Het huidige Wetboek van Strafvordering geeft de verdachte de mogelijkheid om de rechter-
commissaris – via de weg van art. 182 Sv – om een verhoor te verzoeken. Dit kan belangrijk 
zijn als de verdachte ter aanvulling van eerder afgelegde verklaringen of in reactie op het 
verzamelde onderzoeksmateriaal ‘tegensprekelijke’ informatie wil verstrekken.220 De 
verdachte dient dan al wel vanwege een strafbaar feit te zijn verhoord of te worden 
vervolgd.221 De ervaring leert dat een dergelijk verzoek niet in alle gevallen door de rechter-
commissaris wordt toegestaan: in sommige kabinetten rechter-commissaris is uitgangspunt 
dat de verdediging bij het horen van de verdachte geen (althans onvoldoende) belang heeft, 
omdat de verdachte tijdens het daarop volgende onderzoek ter zitting in de gelegenheid is 
om voor het voetlicht te brengen wat hem vanuit het oogpunt van de verdediging 

                                                             
219  Op grond van art. 39 lid 1 Sv wordt door de RvR na de mededeling dat de verdachte in verzekering is gesteld 

en voor wie niet eerder een raadsman is aangewezen, een raadsman aangewezen. Datzelfde geldt op grond 
van art. 40 lid 1 onder a Sv indien de verdachte geen raadsman heeft en hij niet in verzekering is gesteld, 
indien de bewaring is gevorderd. 

220  Beaujean 2013, p. 5 en p. 47. 
221  Art. 182 lid 1 Sv. Een dergelijk verzoek dient schriftelijk te worden gedaan en met redenen zijn omkleed (lid 

2 en 3). De rechter-commissaris beslist zo snel mogelijk op het verzoek. Het criterium dat daarbij door de 
rechter-commissaris gehanteerd dient te worden is of het verhoor van de verdachte kan bijdragen aan enige 
in de zaak te nemen beslissing. Zie daartoe Kamerstukken II 2009/10, 32177, 3, p. 16. Indien de rechter-
commissaris het verzoek afwijst, kan de verdachte binnen veertien dagen bij de rechtbank een 
bezwaarschrift indienen (art. 182 lid 5 en 6 Sv).  
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noodzakelijk en relevant voortkomt.222 Voor de verdediging van belang geachte feiten en 
omstandigheden blijven als gevolg daarvan – tot het onderzoek ter terechtzitting – 
onderbelicht. 
 
In het huidige Wetboek van Strafvordering is niet geregeld op welke wijze de raadsman 
tijdens een verhoor door de rechter-commissaris bijstand kan verlenen. Het huidige 
wetboek bevat geen andere bepaling(en) dan dat de raadsman op grond van art. 186a Sv 
bevoegd is de verhoren van de rechter-commissaris bij te wonen (tenzij het belang van het 
onderzoek dit verbiedt), daarbij de vragen kan opgeven die hij gesteld wenst te zien223 en de 
rechter-commissaris kan verzoeken te beletten dat aan enige (door de officier van justitie 
gestelde) vraag gevolg wordt gegeven.224 Niet is vastgelegd of en zo ja, wanneer de 
verdachte dan wel de raadsman de rechter-commissaris kan verzoeken om een korte 
onderbreking van het verhoor van de verdachte, zodat zij met elkaar kunnen overleggen. Als 
gevolg hiervan zijn de verdachte en zijn raadsman afhankelijk van de rechter-commissaris 
en de manier waarop hij het verhoor regelt. Daarvoor gelden de tamelijk vaste gewoontes 
die in de praktijk zijn gegroeid en die kennelijk van rechter-commissaris tot rechter-
commissaris worden overgedragen. Die gewoontes kunnen niet voorkomen dat de manier 
waarop de raadsman invulling kan geven aan zijn taak als rechtsbijstandverlener in de 
praktijk zeer verschillend kan zijn. 
 
Gebruikelijk is dat de ‘verzoekende’ procespartij (mogelijk na enkele inleidende vragen van 
de rechter-commissaris) de vragen stelt. Dat kan de verdediging zijn – als de verdediging om 
het verhoor heeft verzocht. In dat geval is het niet goed denkbaar dat de raadsman – die de 
vragen stelt – tegelijkertijd zijn cliënt over de beantwoording adviseert. Dat wordt door 
rechters-commissaris vaker toegestaan als de verdachte door de officier van justitie wordt 
bevraagd. Gebruikelijk is dat de raadsman van de verdachte dan aan het einde van het 
verhoor de gelegenheid krijgt om de verdachte (zijn cliënt) aanvullende vragen te stellen.225 
Daarmee heeft de verdediging de mogelijkheid om, buiten de aan de verdachte gestelde 
vragen om, de verdachte de gelegenheid te geven om te verklaren over de ‘tegensprekelijke’ 
feiten en omstandigheden die in het verhoor bij de rechter-commissaris nog niet aan de 
orde zijn gekomen.  
 
De situatie is een andere in het geval de verdachte wordt gehoord als getuige in de zaak van 
een medeverdachte. Een getuige heeft bij het verhoor bij de rechter-commissaris geen recht 
op rechtsbijstand. De raadsman van de verdachte-getuige dient de rechter-commissaris dan 
ook op de voet van art. 187c Sv om bijzondere toelating te vragen. In de praktijk wordt deze 
bijzondere toelating in het geval van het verhoren van een verdachte-getuige standaard 
door de rechter-commissaris verleend. Deze grondslag voor de toelating van de raadsman 
brengt echter wel met zich dat de positie van de raadsman bij dat verhoor van zijn cliënt als 
getuige ten gronde slechts die van toeschouwer is. In de praktijk wordt het de raadsman 
door de rechter-commissaris wel toegestaan zijn cliënt (verdachte-getuige) tijdens het 
verhoor te adviseren om gebruik te maken van het verschoningsrecht van art. 219 Sv. 
Verdergaande advisering – om bij gelegenheid van het verhoor te bewerkstelligen dat de 
verdachte-getuige bij de beantwoording van de aan hem gestelde vragen voldoende 
aandacht geeft aan voor de verdachte-getuige zelf ontlastende of ‘tegensprekelijke’ feiten en 
omstandigheden – wordt in het algemeen niet toegestaan. De advocaat van de getuige krijgt 
niet de gelegenheid om zélf vragen aan de getuige te stellen. Dat is niet anders voor een 

                                                             
222  Zie (de voetnoot in) par. 5.2.2 omtrent hetgeen door de respondenten in de ‘focusgroep advocatuur’ daarover 

werd opgemerkt. 
223  Art. 186a lid 3 jo art. 186 lid 2 en 3 Sv. Op de keper beschouwd houdt het huidige Wetboek naar de letter niet 

in dat de raadsman van de verdachte zelf vragen mag stellen. Zie Brouwer 2014, p. 16. In de praktijk gebeurt 
dat vrijwel zonder uitzondering wel. 

224  Art. 187b lid 1 Sv en art. 241b jo art. 187b lid 1 Sv in het geval van de raadsman. 
225  Beaujean 2013, p. 5 en 47. 
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getuige die in zijn eigen zaak verdachte is. In deze situatie heeft de raadsman dan ook niet 
de mogelijkheid om, buiten de aan de getuige-verdachte gestelde vragen om, zijn cliënt de 
gelegenheid te geven om te verklaren over de ‘tegensprekelijke’ feiten en omstandigheden 
die in het verhoor nog niet aan de orde zijn gekomen. 
  
De rechter-commissaris maakt conform art. 172 lid 1 Sv samen met de griffier een proces-
verbaal op van hetgeen dat tijdens het verhoor van de verdachte is ‘verklaard, verricht en 
voorgevallen’ dan wel door de rechter-commissaris is waargenomen. De verdachte en zijn 
raadsman kunnen de rechter-commissaris verzoeken om niet alleen de antwoorden, maar 
ook de vragen die de verdachte zijn gesteld in het proces-verbaal te doen opnemen. 
Daarnaast kunnen zij ook verzoeken dat ‘eenige opgave’ van de verdachte in zijn eigen 
woorden in het proces-verbaal zal worden opgenomen.226 Art. 174 lid 1 Sv bepaalt dat elke 
getuige, deskundige of verdachte zijn verklaring ondertekent 'nadat die hem is voorgelezen 
of door hem is gelezen en hij verklaard heeft daarbij te volharden’. De achtergrond van dit 
voorschrift is mede dat met voorlezing wordt bewerkstelligd dat de getuige, verdachte of 
deskundige wordt geïnformeerd over de wijze waarop zijn mondelinge verklaring op schrift 
is neergeslagen. Hiermee ontstaat voor de gehoorde de mogelijkheid om fouten in het 
dictaat te corrigeren, of om verduidelijkingen of aanvullingen op te laten nemen.227 Langs 
deze weg kan de verdediging bewerkstelligen dat de ontlastende of ‘tegensprekelijke’ feiten 
en omstandigheden die in het verhoor zijn benoemd en besproken, voldoende en ook 
voldoende nauwkeurig worden weergegeven in het proces-verbaal van het verhoor. Op dit 
punt is de positie van de verdachte en de positie van de verdachte die als getuige wordt 
gehoord in de zaak van een medeverdachte identiek. 
 

3.2.7. Het verhoor ter terechtzitting 
 
Een vast onderdeel van het onderzoek ter terechtzitting is het verhoor van de verdachte.228 
Daardoor zal de verdachte in ieder geval ter zitting een verklaring kunnen afleggen, als hij 
dit tijdens het vooronderzoek niet heeft kunnen bewerkstelligen. Het verhoor vindt kort na 
aanvang van het onderzoek ter terechtzitting plaats. Het is immers voor de organisatie van 
het onderzoek belangrijk om zo snel mogelijk te weten welke proceshouding de verdachte 
aanneemt.229 
 
Het verhoor wordt in beginsel geleid door de voorzitter die als eerste de verdachte 
ondervraagt.230 Hij kan inhoudelijke vragen stellen met betrekking tot het strafbaar feit, 
maar ook vragen gericht op de persoonlijke omstandigheden (mede ten behoeve van het 
bepalen van de op te leggen sanctie).231 Tevens kan hij de verdachte vragen om te reageren 
op informatie die in het dossier is opgenomen. Daarna kunnen ook de bijzitters, de officier 
van justitie en, indien aanwezig, de raadsman de verdachte nadere vragen stellen.232 Tijdens 
het onderzoek ter terechtzitting kunnen ook nadien nog vragen aan de verdachte gesteld 
worden. Het wetboek geeft de opdracht om tijdens het verhoor van de verdachte zo veel 
mogelijk te onderzoeken of hetgeen dat hij verklaart hem ook daadwerkelijk uit eigen 
wetenschap bekend is.233 Aan het einde van het onderzoek ter terechtzitting heeft, op straffe 
van nietigheid, de verdachte het recht om als laatst te spreken.234 Daarmee zal vervolgens 
het onderzoek worden afgesloten. 

                                                             
226  Art. 172 lid 3 Sv. 
227  Brouwer 2009, p. 3. 
228  Art. 286 Sv. Vanzelfsprekend moet de verdachte dan wel zijn verschenen. 
229  Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 321 
230  Art. 286 lid 1 Sv. 
231  Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 712. 
232  Art. 286 lid 4 Sv. Zie Reijntjes 2017, p. 378. 
233  Art. 286 lid 6 Sv. 
234  Art. 311 lid 4 Sv. 
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Ook het verhoor ter terechtzitting heeft twee aspecten: het is voor de rechter een 
instrument van nader feitenonderzoek en het is voor de verdediging een instrument om de 
tegenspraak vorm te geven. Van de verdediging wordt verwacht dat zij met name deze 
laatste functie optimaal inzet en benut. Langs de weg van het proces-verbaal van de 
terechtzitting kan de te terechtzitting afgelegde verklaring ook bij andere ‘gebruikers’ 
(bijvoorbeeld de appelrechter) terechtkomen, maar anders dan het verhoort bij de politie of 
de rechter-commissaris is de strekking van het verhoor niet primair om te komen tot een 
schriftelijke weergave daarvan. 
 
Op grond van art. 28 Sv heeft de verdachte het recht om zich door een raadsman te laten 
bijstaan. In het huidige Wetboek van Strafvordering wordt niet geregeld op welke wijze de 
raadsman bijstand kan verlenen tijdens het onderzoek ter terechtzitting. Vastgelegd is wel 
dat de raadsman over alle bevoegdheden beschikt die de verdachte heeft (art. 331 Sv). Art. 
293 Sv bepaalt dat de rechtbank door de verdachte en de raadsman kan worden verzocht 
om te beletten dat aan een bepaalde vraag van de officier van justitie gevolg wordt gegeven, 
alsmede dat de verdediging bevoegd is met betrekking tot een gestelde vraag opmerkingen 
te maken voordat deze wordt beantwoord. Deze bepaling is van overeenkomstige 
toepassing verklaard op het verhoor van de verdachte.235  
 
Hoe de raadsman tijdens de zitting precies bijstand kan verlenen, is niet in het wetboek of in 
nadere regelgeving bepaald. Net zoals bij het verhoor bij de rechter-commissaris, hangt het 
daarom van de voorzitter af in hoeveel ruimte wordt gegeven aan de verdediging. In dit 
verband is zelfs de inrichting van de zittingszaal van belang: staat er een stoel met een hekje 
centraal in de zittingszaal en moet de verdachte daarop plaatsnemen, dan zit zijn raadsman 
noodgedwongen op enkele meters achter hem, buiten het blikveld van de verdachte. 
Overleg tussen verdachte en raadsman is daardoor vrijwel onmogelijk. Evenmin is 
(wettelijk) vastgelegd wanneer de verdachte dan wel de raadsman de rechter kan 
verzoeken een korte schorsing toe te staan voor onderling overleg.236 
 
In de praktijk wordt door de zittingsrechter niet altijd bijzonder veel ruimte gelaten voor de 
raadsman van de verdachte om bij gelegenheid van het verhoor te bewerkstelligen dat de 
verdachte bij de beantwoording van de aan hem gestelde vragen daadwerkelijk voldoende 
aandacht geeft aan ontlastende of ‘tegensprekelijke’ feiten en omstandigheden. In de 
praktijk wordt door een deel van de rechters toegestaan dat de raadsman de verdachte 
adviseert om op zich ten aanzien van een vraag op zijn zwijgrecht te beroepen. 
Verdergaande advisering – bijvoorbeeld het advies aan de verdachte om zijn antwoord op 
een vraag aan te vullen met ontlastende informatie – wordt niet zonder meer toegestaan. 
Het ‘souffleren’ van de verdachte wordt door rechters als ongewenst gedrag gezien. Ook 
hier kan men zich afvragen of deze praktijk niet met zich brengt dat dat de minder 
intelligente of minder assertieve verdachte daardoor wordt benadeeld ten opzichte van de 

                                                             
235  Art. 286 lid 3 Sv. 
236  Het belang van het overleg tussen de verdachte en zijn raadsman in de fase van het onderzoek ter 

terechtzitting blijkt onder andere uit EHRM 14 maart 2014, appl.nr. 16133/06 (Insanov/Azerbeidzjan), par. 
168. In deze zaak oordeelde het Hof als volgt: “Having regard to the material in its possession, the Court 
accepts, in the absence of any convincing rebuttal from the Government, that the applicant and his lawyers were 
not given sufficient opportunities to consult in a confidential setting throughout the trial. During the trial 
hearings, which were held every working weekday and lasted all day, the applicant and his lawyers were not 
allowed a sufficient number of adjournments for consultation, and therefore had to speak to each other during 
the hearings inside the courtroom, through the metal bars of the cage in which the applicant was seated, in the 
presence and within earshot of all trial participants. At weekends and on other non-working days, the lawyers’ 
access to the MNS Detention Facility for meetings with the applicant was restricted. The Court considers that 
such restrictions inevitably prevented the applicant from conversing openly with his lawyers and asking them 
questions that were important to the preparation of his defence (compare Öcalan, cited above, § 133). The 
rights of the defence, and in particular the applicant’s right to effective legal assistance, were thus significantly 
affected throughout the trial.” 
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verdachte die intelligent en ‘gebekt’ genoeg is om de instructies, die zijn raadsman hem vóór 
de zitting heeft gegeven, zelfstandig op te volgen. Deze laatste zal immers eerder in staat zijn 
om bij de beantwoording van de aan hem gestelde vragen zelfstandig ‘tegensprekelijke’ 
feiten en informatie in het verhoor in te brengen. Omdat ook de raadsman in de gelegenheid 
wordt gesteld om vragen te stellen aan de verdachte, bestaat wel de mogelijkheid om, buiten 
de aan de verdachte gestelde vragen om, de verdachte de gelegenheid te geven om te 
verklaren over de ‘tegensprekelijke’ feiten en omstandigheden die in het verhoor nog niet 
aan de orde zijn gekomen.  
 
De verdachte die ter terechtzitting – bijvoorbeeld als zijn zaak en de zaak van (een) 
medeverdachte(n) ‘gelijktijdig maar niet gevoegd’ worden behandeld237 – als getuige wordt 
gehoord in de zaak van de medeverdachte, heeft geen recht op rechtsbijstand. Het Wetboek 
van Strafvordering bevat geen regels die zien op de toelating of de bevoegdheden ter 
terechtzitting van een advocaat van een getuige. In processuele zin bestaat deze dus niet. 
Dat brengt met zich dat de advocaat van de getuige in beginsel naar de publieke tribune kan 
worden verwezen. In het geval die advocaat toch al aanwezig is – maar dan in de rol van 
raadsman van een medeverdachte – komt hem op dat moment geen enkele bevoegdheid toe. 
Hem wordt niet toegestaan zijn cliënt te adviseren. Hij mag ook geen (aanvullende) vragen 
stellen aan zijn cliënt. Gelet op de bewijsrechtelijke regel dat de verklaring die de verdachte 
als getuige aflegt óók (langs schriftelijke weg) in zijn eigen strafzaak tegen hemzelf kan 
worden gebruikt, is deze stand van zaken allerminst vanzelfsprekend. Ook op dit punt zijn 
de consequenties van het de auditu-arrest238 nog niet in volle omvang verwerkt in de 
wettelijke regeling van de rechtsbescherming.  
 
Hetgeen tijdens het onderzoek ter terechtzitting voorvalt, wordt door de griffier genoteerd 
en na afloop van de zitting uitgewerkt in het proces-verbaal van de terechtzitting.239 Dat 
proces-verbaal is in de context van een latere terechtzitting240 een wettig bewijsmiddel (art. 
341 lid 2 Sv jo art. 344 lid 1 Sv) en vormt blijkens de jurisprudentie van de Hoge Raad de 
enige ‘kenbron’ van hetgeen zich tijdens de zitting heeft afgespeeld.241 Daaraan kan een later 
oordelende rechter dan weer een ‘verklaring van de verdachte’ ontlenen. 
 
Dit proces-verbaal wordt door de voorzitter en de griffier vastgesteld en ondertekend (art. 
327 Sv). Daarin wordt ook de verklaring van de verdachte opgenomen. In beginsel gebeurt 
dit in een zakelijke weergave, maar op verzoek van de verdachte kan een verklaring ook 
woordelijk worden opgenomen. Volgens art. 326 lid 2 Sv ‘wordt daaraan, voor zoover de 
verklaring redelijke grenzen niet overschrijdt, op last van den voorzitter zooveel mogelijk 
voldaan en daarvan voorlezing gedaan’. Indien de verdachte hiermee niet akkoord gaat, dan 
moet de rechtbank daarover beslissen. Verder kan de verdachte verzoeken dat een bepaalde 
omstandigheid, verklaring of aantekening in het proces-verbaal zal worden opgenomen.242  

                                                             
237  Ook is denkbaar dat de zaak van de medeverdachte niet gelijktijdig wordt behandeld en dat de verdachte 

voor die behandeling alleen als getuige aanwezig is. 
238  HR 20 december 1926, NJ 1927/85. 
239  Art. 326 lid 1 Sv. 
240  Bijvoorbeeld een behandeling in hoger beroep of een hernieuwde behandeling na vernietiging en verwijzing 

door de Hoge Raad. 
241  Vgl. HR 22 november 2005, NJ 2006/219 m.nt. T.M. Schalken en Hof Amsterdam 25 januari 2008, 

ECLI:NL:GHAMS:2008:BD0381. Zie meer uitgebreid Van Kampen 2011(a). 
242  Art. 326 lid 3 en 4 Sv. In sommige gevallen kan ermee worden volstaan dat van een zitting slechts een 

zogenoemde verkort proces-verbaal wordt opgemaakt; zie art. 327a lid 1 Sv. Een verkort proces-verbaal 
bevat niet een weergave van de door verdachten, getuigen of deskundigen ter terechtzitting afgelegde 
verklaringen. Het verkorte proces-verbaal wordt aangevuld tot een volledig proces-verbaal indien tegen het 
vonnis of arrest een rechtsmiddel wordt aangewend: zie lid 3. 
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De inhoud van het pleidooi hoeft volgens de Hoge Raad niet in het proces-verbaal te worden 
opgenomen.243 Wel kan de pleitnota als bijlage worden toegevoegd. Over de verdachte die 
niet door een raadsman wordt bijgestaan, heeft de Hoge Raad bepaald:  
 

“Van de verdachte die niet door een raadsman wordt bijgestaan, kan in redelijkheid niet 
worden gevergd dat hij een pleitnota overlegt dan wel overeenkomstig art. 326, vierde 
lid, Sv aantekening verzoekt van hetgeen hij ter verdediging heeft aangevoerd. De 
verdachte mag erop vertrouwen dat het door de voorzitter en de griffier vastgestelde 
proces-verbaal de kern weergeeft van eventuele door hem naar voren gebracht en 
onderbouwde standpunten die tot een gemotiveerde beslissing nopen.’244  

 
Hieruit volgt dat er een grote(re) verantwoordelijkheid op de voorzitter en de griffier rust 
om hetgeen dat de verdachte tijdens de zitting heeft aangevoerd op juiste wijze in het 
proces-verbaal op te nemen, indien de verdachte niet door een raadsman wordt 
bijgestaan.245 Die verantwoordelijkheid geldt ook breder: de positie van een verdachte die 
afstand heeft gedaan van zijn recht op rechtsbijstand ter zitting dient op grond van de 
jurisprudentie van de Hoge Raad bijzondere aandacht te krijgen van de zittingsrechter, 
meer in het bijzonder ook waar het gaat om het verstrekken van informatie die de verdachte 
voor zijn verdediging behoeft.246  
 
Het proces-verbaal van de terechtzitting wordt eerst ná de beëindiging van het onderzoek 
ter terechtzitting opgesteld.247 Dat brengt met zich dat de verdediging geen mogelijkheid 
heeft om de weergave van de verklaring van de verdachte in het proces-verbaal van de 
zitting te toetsen of te beoordelen. Eerst ná het instellen van een rechtsmiddel krijgt de 
verdediging in de regel het proces-verbaal onder ogen. Bij rechtbanken en gerechtshoven is 
niet op een structurele, eenvormige wijze gewaarborgd dat de schriftelijke weergaven in 
processen-verbaal van de ter zitting afgelegde verklaringen juist en volledig zijn. De 
weergave in het proces-verbaal van de verklaringen van verdachte, deskundigen en 
getuigen, en de kwaliteit van de zakelijke schriftelijke samenvattingen van hetgeen 
mondeling ter terechtzitting is verklaard, is zeer wisselend en niet in alle gevallen 
betrouwbaar.248 Toch kan in de context van een latere terechtzitting een later oordelende 
rechter een ‘verklaring van de verdachte’ aan het aldus tot stand gekomen proces-verbaal 
ontlenen (art. 341 lid 2 Sv jo art. 344 lid 1 Sv). 
 
Buiten het geval waarin door een raadsman een pleitnota wordt overgelegd, heeft de 
verdediging zo goed als geen instrumenten om ervoor zorg te dragen dat ontlastende of 
‘tegensprekelijke’ feiten en omstandigheden die in het verhoor zijn benoemd en besproken, 
voldoende en voldoende nauwkeurig worden weergegeven in het proces-verbaal van de 
terechtzitting. In dit opzicht onderscheidt opmerkelijk genoeg juist de terechtzitting zich in 
negatieve zin van alle andere verhoorsituaties. 
 
  

                                                             
243  HR 26 april 1937, NJ 1937/1144 m.nt. B.M. Taverrne; HR 15 november 1983, NJ 1984/312. 
244  HR 9 januari 2007, NJ 2007/53. 
245  Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 694. 
246  HR 17 november 2009, NJ 2010/143 m.nt. T.M. Schalken. Zie ook HR 19 december 2017, 

ECLI:NL:HR:2017:3197. 
247  Zie over de wijze waarop deze uitwerking in de praktijk gebeurt Brouwer 2009.  
248  Brouwer 2009. Zie ook Van Kampen 2011(a). Vgl. ook hetgeen de respondenten in de beide focusgroepen 

daarover hebben opgemerkt: par. 5.2.4. 
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3.2.8. De verklaring van de verdachte als tegensprekelijk element in samenhang 
beschouwd 

 
Als wij de besproken momenten van verhoor gezamenlijk thematisch bezien en daarbij de 
mogelijke gevolgen van het ontbreken van een raadsman of het disfunctioneren van een 
raadsman betrekken, dan trekken wij de volgende conclusies.  
 

3.2.8.1  Aandacht voor ‘tegensprekelijke’ feiten en omstandigheden in de 
beantwoording van de vragen 

 
In de gevallen waarin de verdachte wordt gehoord, kan het de raadsman slechts naar 
discretie van de (opsporings-)ambtenaar of rechter die de leiding heeft over het verhoor 
worden toegestaan dat hij zijn cliënt adviseert zich op zijn zwijgrecht of op zijn 
verschoningsrecht te beroepen. Wettelijk gezien is het de raadsman niet zonder meer 
toegestaan om er – door een moment van advies of overleg voorafgaande aan de 
beantwoording van een gestelde vraag – aan bij te dragen dat de verdachte in de 
beantwoording van de aan hem gestelde vragen ook voldoende aandacht aan 
‘tegensprekelijke’ of ontlastende informatie geeft. In de regeling van het politieverhoor is dit 
zelfs uitdrukkelijk uitgesloten.249 Hierin herkennen wij de inquisitoire functie die het 
verhoor van de verdachte in het Nederlandse strafproces heeft. Met die functie van het 
verhoor wordt onverenigbaar geacht dat de verdachte door zijn raadsman zou mogen 
worden ‘gesouffleerd’ bij de beantwoording van de gestelde vragen. Dat daarmee een 
bepaald type verdachte – namelijk de kwetsbare, minder intelligente of minder assertieve 
verdachte – wordt benadeeld, lijkt geen rol te spelen. Tegelijkertijd bestaat echter – zowel 
systematisch als bij de latere ‘gebruiker’ van het proces-verbaal van verhoor de verwachting 
dat de verdachte bij de beantwoording van de aan hem gestelde vragen daadwerkelijk 
voldoende aandacht heeft gegeven en heeft kunnen geven aan ontlastende of 
‘tegensprekelijke’ feiten. Dit laatste is dus allerminst een vanzelfsprekendheid – zelfs in het 
geval de verdachte is voorzien van rechtsbijstand. 
 
Als gezegd herkennen wij hierin het inquisitoire fundament van ons systeem, dat mede is 
gebaseerd op het impliciete uitgangspunt dat de actoren zijdens de overheid 
(opsporingsambtenaren, rechters-commissarissen, zittingsrechters) in staat zijn in hun 
bejegening en ondervraging van de kwetsbare, minder intelligente of minder assertieve 
verdachte de achterstand van deze verdachten te compenseren. Het is wat ons betreft een 
vraag of dit impliciete uitgangspunt in de praktijk ook daadwerkelijk altijd en voldoende 
wordt geëffectueerd.  
 
Van een adequaat opererend raadsman wordt in de fase van het politieverhoor verwacht 
dat hij de verdachte informeert over zijn rechten en de consequenties indien hij daarvan 
gebruik maakt (bijvoorbeeld indien de verdachte zich beroept op het zwijgrecht), dat hij 
hem helpt bij het bepalen van zijn proceshouding en dat hij aangeeft hoe de verdachte het 
beste informatie aan de verhorende opsporingsambtenaar zou kunnen verstrekken. Verder 
zal een adequaat opererend raadsman tijdens het politieverhoor onder andere de nodige 
opmerkingen (moeten) maken en zal hij (moeten) verzoeken om een onderbreking voor 
overleg met cliënt wanneer dit nodig is. Hoewel de raadsman in veel gevallen de 
toestemming nodig heeft van de verhorende opsporingsambtenaar dan wel rechter en 
daardoor in een afhankelijke positie blijft, zal hij in ieder geval (moeten) proberen om dit te 
bewerkstelligen waar hij dat nodig acht. Met name in het politieverhoor kan een vaardige 
advocaat op dit punt feitelijk meer ruimte veroveren dan de regelgeving hem toestaat. 
Daarmee kan een verdachte mét advocaat in zijn politieverhoor al snel meer 

                                                             
249 Art. 5 en 6 Besluit inrichting en orde politieverhoor. 
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‘tegensprekelijke’ informatie aandragen dat de verdachte zonder (adequaat functionerend) 
advocaat. In de verhoren die onder leiding van een rechter(-commissaris) staan, heeft de 
raadsman minder mogelijkheden om zijn cliënt bij te staan in het aandragen van 
‘tegensprekelijke’ informatie dan het in politieverhoor. 
 
Een verdachte die geen raadsman heeft, is in hoge mate afhankelijk van onder andere de 
informatie die de opsporingsambtenaren dan wel rechters hem verstrekken. In dat geval is 
in ieder geval wel duidelijk dat de verdachte er alleen voor staat en dat hem geen 
rechtsbijstand wordt verleend. In het geval de verdachte door een inadequaat handelend 
raadsman wordt bijgestaan, kan het onjuiste idee worden gewekt, zowel bij de verdachte 
zelf als bij opsporingsambtenaren en rechters, dat de raadsman de gang van zaken heeft 
geobserveerd en dat hij vast wel zou hebben ingegrepen als bijvoorbeeld de cautieplicht niet 
zou zijn nageleefd of het pressieverbod zou zijn overtreden. Hierdoor kan het recht van de 
verdachte op een eerlijk proces (in hoge mate) worden beperkt. 
  

3.2.8.2.  Aandacht voor ‘tegensprekelijke’ feiten en omstandigheden in aanvulling 
op of buiten de gestelde vragen om 

 
Zowel bij het politieverhoor, het verhoor bij de rechter-commissaris als bij het verhoor ter 
terechtzitting krijgt de raadsman van de verdachte de gelegenheid om (aanvullende) vragen 
aan de verdachte te stellen. Daarmee bestaat de mogelijkheid om de verdachte de 
gelegenheid te geven om te verklaren over de ‘tegensprekelijke’ feiten en omstandigheden 
die in het verhoor nog niet aan de orde zijn gekomen.  
 
Dit ligt anders in het geval de verdachte bij de rechter-commissaris of ter terechtzitting 
wordt gehoord als getuige in de zaak van een medeverdachte. Een getuige heeft in die 
gevallen geen recht op rechtsbijstand. De raadsman van de verdachte-getuige dient bij de 
rechter-commissaris om bijzondere toelating te vragen en krijgt bij het onderzoek ter 
terechtzitting alleen een plaats op de publieke tribune. In deze situaties heeft de raadsman 
niet de mogelijkheid om, buiten de aan de verdachte-getuige gestelde vragen om, zijn cliënt 
de gelegenheid te geven om te verklaren over de ‘tegensprekelijke’ feiten en 
omstandigheden die in het verhoor nog niet aan de orde zijn gekomen. De verklaring die de 
verdachte-getuige in deze omstandigheden aflegt, kan echter wél langs de weg van art. 341 
lid 2 Sv in de zaak van de verdachte als zijn ‘verklaring’ worden aangemerkt. Hier ligt een 
lacune in de rechtsbescherming. 
 
De verdachte zonder raadsman zal het moeten stellen zonder aanvullende vragen, die hem 
prikkelen om meer ‘tegensprekelijke’ informatie naar voren te brengen. In zijn verhoor zal 
zijn kant van de zaak naar verwachting dus in veel gevallen minder uit de verf komen. De 
verdachte die door een suboptimaal functionerende raadsman wordt bijgestaan loopt 
datzelfde risico, met daarbij nog het gevaar dat – juist vanwege de aanwezigheid van een 
rechtsgeleerd raadsman bij het verhoor – de latere lezers en gebruikers van de verklaring 
erop vertrouwen dat in het verhoor de kant van de verdachte wél optimaal is belicht.250 

 
3.2.8.3.  Voldoende nauwkeurige weergave van ontlastende of ‘tegensprekelijke’ 

feiten en omstandigheden in het verslag van het verhoor 
 
Zowel na afloop van het politieverhoor als na afloop van het verhoor bij de rechter-
commissaris wordt aan de verdachte en aan de raadsman, indien hij het verhoor heeft 
bijgewoond, de gelegenheid gegeven om het proces-verbaal door te nemen en om de 
weergave van de verklaring van de verdachte in het proces-verbaal te controleren, te 

                                                             
250 Focusgroepen lijken dit te bevestigen; zie par. 5.3. 
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corrigeren en aan te vullen. Bij deze gelegenheid kan (moet) de verdediging bewerkstelligen 
dat de ontlastende of ‘tegensprekelijke’ feiten en omstandigheden die in het verhoor zijn 
benoemd en besproken, voldoende en voldoende nauwkeurig worden weergegeven in het 
verslag van het verhoor. Die taak is essentieel, nu een door opsporingsambtenaren en 
rechter-commissaris opgemaakt proces-verbaal bewijsrechtelijk gezien belang toekomt. Het 
spreekt voor zich dat de verdachte mét advocaat meer en relevantere invloed zal kunnen 
uitoefenen op het proces-verbaal van verhoor dan de verdachte zonder advocaat. Het is 
onzes inziens zelfs de vraag of een verdachte zonder raadsman kan begrijpen wanneer een 
verhoor op een voor hem onvoldoende gunstige wijze in het proces-verbaal is weergegeven 
en hoe de tekst in het proces-verbaal zou moeten worden aangepast. Het gaat hierbij om 
details en nuances. Een verdachte zal namelijk zelf kunnen begrijpen wanneer het proces-
verbaal niet overeenkomt met zijn verklaring, maar het zal lastiger voor hem zijn om in te 
zien dat het verhoor, gelet op de relevante feiten en omstandigheden, beter op een andere 
wijze in het proces-verbaal zou kunnen worden verwoord. Aan bepaalde begrippen (denk 
bijvoorbeeld aan het begrip ‘opzet’) wordt immers in het dagelijks spraakgebruik (de 
context van de verdachte) een wezenlijk andere betekenis gehecht dan in het spraakgebruik 
van de rechter (de juridische context). 
 
De verdachte die door een suboptimaal functionerende advocaat wordt bijgestaan, loopt het 
risico dat het proces-verbaal van verhoor de door hem aangedragen ‘tegensprekelijke’ 
informatie onvoldoende reflecteert of weergeeft, terwijl – juist vanwege de aanwezigheid 
van een rechtsgeleerd raadsman bij het verhoor – de latere lezers en gebruikers van het 
proces-verbaal erop vertrouwen dat het proces-verbaal wél de volledige inhoud bevat van 
wat de verdachte ter zake heeft verklaard. Dan kan later aan de verdachte worden 
tegengeworpen dat hij – blijkens het proces-verbaal van verhoor – niet heeft verklaard over 
bepaalde ontlastende feiten en omstandigheden, terwijl hij dat feitelijk al wél had gedaan – 
het was slechts niet in het proces-verbaal verwerkt. 
 
De verslaglegging ter terechtzitting steekt op al deze punten bijzonder ongunstig af. Het 
proces-verbaal van de terechtzitting is de enige kenbron van hetgeen zich ter zitting heeft 
afgespeeld – ook waar het gaat om aldaar (volgens dat proces-verbaal) afgelegde 
verklaringen. Het wordt eerst ná de beëindiging van het onderzoek ter terechtzitting 
opgesteld. Dat brengt met zich dat de verdediging geen mogelijkheid heeft om de weergave 
van de verklaring van de verdachte in het proces-verbaal van de zitting te toetsen of te 
beoordelen. Er is bij rechtbanken en gerechtshoven niet op een structurele, eenvormige 
wijze gewaarborgd dat de schriftelijke weergaven in processen-verbaal van de ter zitting 
afgelegde verklaringen juist en volledig zijn. De weergave in het proces-verbaal van de 
verklaringen van verdachte, deskundigen en getuigen, en de kwaliteit van de zakelijke 
schriftelijke samenvattingen van hetgeen mondeling ter terechtzitting is verklaard, is 
wisselend en niet in alle gevallen betrouwbaar. Buiten het geval waarin door een raadsman 
een pleitnota wordt overgelegd, heeft de verdediging zo goed als geen instrumenten om 
ervoor zorg te dragen dat ontlastende of ‘tegensprekelijke’ feiten en omstandigheden die in 
het verhoor zijn benoemd en besproken, voldoende en voldoende nauwkeurig worden 
weergegeven in het proces-verbaal van de terechtzitting. De verdachte zonder (adequaat 
functionerende) raadsman zal geen (behoorlijke) pleitnota in het geding (kunnen) brengen.  
 
Het voorgaande leidt tot de merkwaardige constatering dat naarmate het tegensprekelijk 
karakter van het strafproces toeneemt (van vooronderzoek naar het onderzoek ter 
terechtzitting – en overigens ook verder naar het hoger beroep), de mogelijkheden van de 
raadsman om te bewerkstelligen dat de verdachte in de beantwoording van de vragen ook 
‘tegensprekelijke’ elementen aandraagt lijken af te nemen en in elk geval de waarborgen dat 
die tegensprekelijke aspecten op adequate en juiste wijze in het verslag van verhoor en/of 
de terechtzitting als zodanig worden opgenomen, verminderen. De verslaglegging van het 
onderzoek ter terechtzitting is in dat verband ronduit ondermaats te noemen. 
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3.3. Het recht op (proces-)stukken  
 

3.3.1.  Het belang 
 
De verdachte heeft recht op inzage in de processtukken. Dat geldt ook tijdens het 
voorbereidend onderzoek. Kooijmans en Simmelink wijzen erop dat dit inzagerecht is 
ingegeven door de gedachte dat de verdachte “ook reeds tijdens het vooronderzoek (…) zich 
als procespartij kan doen gelden”.251 “Doordat de verdachte ook al tijdens het voorbereidend 
onderzoek op de hoogte geraakt van het verloop en de resultaten van het onderzoek is hij in 
staat om gebruik te maken van verdedigingsrechten en een bijdrage te leveren aan de 
waarheidsvinding.”252 Daarmee behoort het recht op kennisneming van de processtukken tot 
de belangrijkste processuele waarborgen voor de verdediging in het voorbereidend 
onderzoek in strafzaken.253 Kunnen beschikken over (de) processtukken is immers een 
voorwaarde om andere (verdedigings-)rechten te kunnen uit oefenen. De verdachte kan 
slechts participeren als procespartij in het vooronderzoek, als hij op dat moment ook kan 
beschikken over de (dan reeds beschikbare) processtukken. 

 
Op grond van dit uitgangspunt wordt in het navolgende (par. 3.3.2) allereerst bezien wat het 
EVRM en het recht van de EU op dit thema inhouden. Tot de (proces)stukken die de 
verdediging behoeft en waar zij – ook volgens het EHRM – aanspraak op kan maken, behoort 
een/de beschuldiging. Verdediging is een zinloze activiteit, als men niet weet waartegen 
men zich moet verdedigen. Verdediging kan voorts niet gevoerd worden op feitenmateriaal 
alleen, als niet ook bekend is tegen welk licht dat feitenmateriaal moet worden gehouden – 
tegen welke beschuldiging de juistheid, relevantie en het gewicht van dat feitenmateriaal 
moet worden afgewogen. Om deze reden besteden wij in par. 3.3.3 afzonderlijk aandacht 
aan de wijze waarop de verdediging tijdens het vooronderzoek op de hoogte raakt van de 
beschuldiging. In par. 3.3.4 wordt de regeling van de samenstelling van en inzage in het 
procesdossier besproken. Bij deze bespreking gaat het om meer dan alleen de vraag welke 
verantwoordelijkheden naar huidig recht ter zake op de verdediging rusten. Evenzeer gaat 
het om de vraag in hoeverre de huidige wettelijke regeling garandeert dat de verdediging in 
het vooronderzoek feitelijk en daadwerkelijk kan beschikken over de processtukken. 
Anders geformuleerd: is verzekerd dat gedurende het vooronderzoek de verdediging kan 
beschikken over de stukken die zij behoeft om de haar toekomende verdedigingsrechten 
effectief te kunnen inzetten? 
 
Een aanpalende vraag is die naar de invloed van de verdediging op de samenstelling van het 
procesdossier: op welke wijze is gefaciliteerd dat de verdediging stukken, die volgens haar 
van belang zijn voor de beoordeling van de beschuldiging, aan het procesdossier kan 
toevoegen? Die vraag krijgt een verschillende beantwoording, afhankelijk van de vraag waar 
zich de eventueel aan het procesdossier te voegen stukken zich bevinden. Wij bespreken 
deze mogelijkheden in par. 3.3.5 en 3.3.6. In par. 3.3.7 worden de belangrijkste bevindingen 
in relatie tot het recht op inzage in de processtukken verzameld.  

 
 Het doel van de hiernavolgende bespreking is niet om een compleet beeld van de 

wettelijke regeling te geven. Om te voorkomen dat de bespreking té uitgebreid zou 
worden of te veel zou verzanden in details, moest de materie worden vereenvoudigd. 
Deze vereenvoudigingen benoemen wij uitdrukkelijk: 

 Wij gaan niet in op de regeling van de vertaling van processtukken (art. 32a Sv); 

                                                             
251  Kooijmans & Simmelink 2006, met een verwijzing naar Bijl. Hand. II 1913-1914, 286, 3, p. 56. 
252  Kooijmans & Simmelink 2006. Zie ook Kamerstukken II 2009/10, 32468, 3, p. 7: de inzage in de 

processtukken gedurende het vooronderzoek stelt de verdachte “in de gelegenheid zijn verdediging daarnaar 
in te richten en invloed uit te oefenen op de loop van het onderzoek”. 

253  Hermans 2009. 
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 Wij gaan niet in op klachten of bezwaren die betrekking hebben op 
geheimhoudersinformatie die zich al dan niet terecht in het procesdossier zou kunnen 
bevinden. Wij gaan bijgevolg ook niet in op de wijze waarop zulke geheimhouders 
informatie uit het dossier verwijderd zou kunnen of moeten worden; 

 Dit onderzoek richt zich op de rol van de verdediging in het licht van de beslissingen 
die naar aanleiding van het eindonderzoek worden genomen. De voorlopige hechtenis 
beslissingen zijn voor de beslissingen die naar aanleiding van het eindonderzoek 
worden genomen niet van wezenlijk belang. De beslissingen omtrent de voorlopige 
hechtenis worden in het navolgende daarom gezien als nevenprocedures zonder 
zelfstandig belang. Dat brengt met zich dat wij niet in (hoeven te) gaan op discussies 
over de toegang tot het dossier die in verband met de toetsing van (het voortduren 
van) de voorlopige hechtenis moet worden gegarandeerd; 

 Wij gaan niet in op de dossiervorming (en recht op kennisneming daarvan) in het 
kader van het strafrechtelijk financieel onderzoek (art. 511b lid 3 Sv). 
 

3.3.2.  EVRM en EU-recht als toetsingskader 
 
Naar wij in het vervolg van dit hoofdstuk zullen zien, ontbreekt voor bepaalde fasen van het 
Nederlandse strafproces – met name tijdens de berechting – een nationale regeling voor de 
verstrekking van inzage in processtukken. Voor die fase wordt de verstrekking van inzage in 
processtukken uitsluitend beheerst door de normen die onder werking van het EVRM in 
Straatsburg tot ontwikkeling zijn gebracht.254 Dat is aanleiding om die Europese normen te 
bespreken. In die bespreking wordt dan meteen de vraag meegenomen of het Europese 
normenkader ook (aanvullende) handvatten of voorschriften biedt voor de verstrekking van 
inzage in processtukken in de fase waarvoor dat in Nederland wel geregeld is: het 
vooronderzoek. 
 

3.3.2.1.  Art. 6 lid 3 onder (a) en (b) EVRM 
 
Art. 6 lid 3 onder (a) EVRM houdt in dat de verdachte er aanspraak op kan maken “to be 
informed promptly, in a language which he understands and in detail, of the nature and cause 
of the accusation against him”. Dit houdt in dat het (tijdig) verstrekken aan de beschuldigde 
van volledige, gedetailleerde informatie over de beschuldiging(en) en de daarbij behorende 
juridische kwalificatie(s) een essentiële voorwaarde voor een eerlijk proces is.255  
 
In de jurisprudentie van het EHRM speelt het recht van art. 6 lid 3 onder (a) EVRM slechts 
zelden een zelfstandige rol. De reden hiervoor is dat het EHRM de rechten van art. 6 lid 3 
onder (a) en (b) gezamenlijk beschouwt als onderdeel van het bredere recht van de 
verdachte om zijn verdediging te kunnen voorbereiden.256 Art. 6 lid 3 onder (b) EVRM 
beoogt dat de verdachte “adequate time and facilities for the preparation of his defence” 
heeft. Het recht op inzage in de processtukken wordt over het algemeen onder deze 
bepaling gebracht.257 Tot de faciliteiten ten behoeve van de voorbereiding van zijn 
verdediging behoort dan ook “the opportunity to acquaint himself, for the purposes of 
preparing his defence, with the results of investigations carried out throughout the 
proceedings”.258 

                                                             
254  HR 10 januari 2012, NJ 2012/48. 
255  EHRM 21 maart 2009, appl. nr. 21022/04 (Natunen/Finland), par. 30. 
256  EHRM 24 april 2007, appl.nr. 45830/99 (Juha Nuutinen/Finland), par. 30: “The Court considers that sub-

paragraphs (a) and (b) of Article 6 § 3 are connected and that the right to be informed of the nature and the 
cause of the accusation must be considered in the light of the accused’s right to prepare his defence.” Vgl. EHRM 
25 maart 1999, appl.nr. 025444/94 (Pélissier en Sassi/Frankrijk), par. 51-54. 

257  Melai (losbl.), aant. 4.1 op art. 30 e.v. Sv; Groenhuijsen & Knigge 2001, p. 472. 
258  EHRM 21 maart 2009, appl.nr. 21022/04 (Natunen/Finland), par. 42.  
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Kennisneming van de beschuldiging zonder kennisneming van de onderliggende resultaten 
van het opsporingsonderzoek is onvoldoende om de verdediging te kunnen voorbereiden – 
en datzelfde kan van de omgekeerde situatie worden gezegd. Beide zijn noodzakelijk om het 
recht van de verdachte “to participate effectively in a criminal trial” te garanderen.259 
Wijzigingen in de beschuldigingen die kort vóór of in de loop van de terechtzitting 
plaatsvinden, dienen dan ook te leiden tot een beoordeling van de vraag of het recht van de 
verdachte om voldoende tijd en faciliteiten te bekomen om zijn verdediging voor te 
bereiden tot gevolg dient te hebben dat aanhouding of uitstel van de (verdere) behandeling 
ter terechtzitting plaatsvindt.260 
 
Het door art. 6 EVRM beschermde verdedigingsrecht staat daarmee vooral in het perspectief 
van de mogelijkheden van de verdachte om zich ter terechtzitting, bij de behandeling van 
zijn strafzaak ten gronde, te kunnen verweren. Daaruit volgt dat de werking van art. 6 lid 3 
onder (b) EVRM in het vooronderzoek slechts een indirecte lijkt te kunnen zijn. Een recht op 
informatie in het vooronderzoek geldt op grond van art. 5 lid 2 EVRM wel voor personen die 
rechtens van hun vrijheid zijn beroofd. Zij hebben het recht onverwijld op de hoogte te 
worden gebracht van de redenen van hun arrestatie en van alle beschuldigingen die tegen 
hen worden ingebracht. Aan dit informatierecht kan echter geen bredere werking worden 
toegekend dan dat daardoor de verdachte in staat wordt gesteld om effectief te participeren 
bij de rechterlijke toetsing van het voortduren van de detentie.261 Buiten die deelprocedures 
heeft het recht van art. 5 lid 2 EVRM geen werking. 
 
Vaste rechtspraak van het EHRM is dat de eerlijkheid van het strafproces moet worden 
beoordeeld in de context van de ‘procedure as a whole’. Die beoordeling kan met zich 
brengen dat – achteraf – wordt vastgesteld dat bepaalde informatie eerder (bijvoorbeeld 
voorafgaand aan het horen van getuigen)262 ter beschikking had moeten worden gesteld en 
dat het verzuim om zulks te doen een onherstelbaar nadeel aan de fairness van de procedure 
heeft toegebracht. Maar deze beoordeling kan evengoed inhouden dat – omdat in eerste 
aanleg achtergehouden informatie in de appelprocedure door de rechter kon worden 
beoordeeld – ‘as a whole’ nog steeds sprake is geweest van een eerlijk proces.263  
 
In de nationale context wordt de toets omtrent de fairness van de inzageverschaffing tijdens 
het vooronderzoek (of het tekortschieten daarvan) aangelegd door de zittingsrechter.264 De 
Hoge Raad heeft in dat verband geoordeeld dat een late verstrekking van stukken strijd kan 
opleveren met art. 6 EVRM.265 De zittingsrechter kan dan ook processuele gevolgen 

                                                             
259  EHRM 9 oktober 2008, appl.nr. 62936/00 (Moiseyev/Rusland), par. 214-216. Zie over deze samenhang ook 

EHRM 25 juli 2000, appl.nr. 23969/94 (Mattoccia/Italië), par. 60-61. 
260  Zie bijv. EHRM 24 april 2007, appl.nr. 45830/99 (Juha Nuutinen/Finland); EHRM 7 januari 2010, appl.nr. 

20494/04 (Penev/Bulgarije), par. 43. 
261  Zie EHRM 18 maart 2008, appl.nr. 11036/03 (Ladent/Polen), par. 63: “Paragraph 2 of Article 5 contains the 

elementary safeguard that any person arrested should know why he is being deprived of his liberty. This 
provision is an integral part of the scheme of protection afforded by Article 5: by virtue of paragraph 2 any 
person arrested must be told, in simple, non-technical language that he can understand, the essential legal and 
factual grounds for his arrest, so as to be able, if he sees fit, to apply to a court to challenge its lawfulness in 
accordance with paragraph 4.” Zie over toegang tot processtukken in het kader van de toetsing van de 
voorlopige hechtenis nader Kooijmans & Simmelink 2006, p. 1115-1120. 

262  “…when it might have been possible through cross-examination seriously to undermine the credibility of key 
witnesses and when the defence case was still open to take a number of different directions or emphases.” EHRM 
16 februari 2000, appl.nr. 28901/95 (Rowe en Davis/Verenigd Koninkrijk), par. 61. 

263  EHRM 9 september 2000, appl.nr. 29522/95 (I.J.L., G.M.R. en A.K.P./Verenigd Koninkrijk), par. 114-119. 
264  Vgl. Rb. Haarlem 31 juli 2008, ECLI:NL:RBHAA:2008:BD9086: “Als uitgangspunt blijft echter wel gelden dat 

het de officier van justitie is die bepaalt welke stukken deel uitmaken van het strafdossier tegen een bepaalde 
verdachte en dat pas bij de inhoudelijke behandeling van een strafzaak alle in belastende en ontlastende zin van 
belang zijnde stukken deel moeten uitmaken van het strafdossier van een verdachte.” 

265  HR 10 januari 2012, NJ 2012/48. 
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verbinden aan het te laat verstrekken van inzage in de processtukken.266 Anticiperend op 
deze toets kunnen actoren in het vooronderzoek tot het oordeel komen dat het onthouden 
van kennisneming van bepaalde stukken op bepaalde momenten – bijvoorbeeld 
voorafgaand aan het verhoor van een getuige door de rechter-commissaris – een (groot) 
risico op unfairness of op sanctionering door de zittingsrechter met zich kan brengen. 
 
Zo is de slotsom dat de normering door het EVRM (en de daarop gebaseerde normering 
door de Nederlandse zittingsrechter) vooral betrokken is op de vraag naar de tijdigheid van 
de verstrekking van inzage in de processtukken vóór de terechtzitting ten gronde. Zijn, 
teruggerekend vanaf het moment van die terechtzitting, de processtukken tijdig genoeg 
verstrekt om de verdachte in staat te stellen zijn verdediging op die terechtzitting effectief 
voor te bereiden? Dat is de vraag wanneer uiterlijk verstrekt moet zijn, wil het proces ten 
gronde nog eerlijk genoemd kunnen worden. Dat is een andere vraag dan de kwestie die ons 
in dit onderdeel van het onderzoek bezighoudt. Die kwestie is of verzekerd is dat gedurende 
het vooronderzoek de verdediging kan beschikken over de stukken (processtukken en 
beschuldiging) die zij behoeft om de haar toekomende verdedigingsrechten – bijvoorbeeld 
het horen van getuigen – effectief te kunnen inzetten. Die kwestie ziet daarmee op de vraag 
vanaf wanneer gegarandeerd is dat verstrekt is. Die vraag vindt in art. 6 EVRM geen 
rechtstreekse beantwoording.267 
 
Voor de beslissers in het vooronderzoek – officier van justitie en rechter-commissaris – 
geeft het beoordelingskader van art. 6 lid 3 onder (a) en (b) EVRM zo bezien dus niet bijster 
veel houvast. Men dient zich te realiseren dat de procedure door de later toetsende 
zittingsrechter unfair geoordeeld zou kunnen worden, als voorafgaand aan een wezenlijke 
onderzoekshandeling waarvan de verdediging initiator is of waarbij de verdediging 
betrokken is – denk aan getuigenverhoren of deskundigenopdracht of -onderzoek – aan de 
verdediging de kennisneming van reeds beschikbare processtukken is onthouden.268 Maar 
óf zo’n gedraging (uiteindelijk) tot een schending van het recht op een eerlijk proces zal 
(blijken te) leiden, zal van veel factoren afhangen. Daarvan noemen wij slechts het belang 
van de onthouden informatie, het belang en de uitkomsten van de onderzoekshandelingen 
en de vraag of het verzuim verderop in de procedure kan worden gerepareerd door de 
onderzoekshandeling te herhalen.  
 
De uitkomst van deze blik op art. 6 lid 3 onder a en b EVRM is uiteindelijk dat deze 
bepalingen de verstrekking van inzage in beschuldiging en processtukken in het 
vooronderzoek slechts indirect normeren. Er is in elk geval geen rechtstreeks uit art. 6 
EVRM af te leiden recht op kennisneming van de processtukken op een bepaald moment in 
het vooronderzoek. Art. 6 EVRM kan dan ook niet worden aangemerkt als een instrument 
waarmee wordt gegarandeerd dat de verdediging in het vooronderzoek telkens 
daadwerkelijk tijdig inzage in alle beschikbare processtukken wordt verstrekt.  
 

                                                             
266  Jebbink 2014, par. 24.10.2d, citeert een – kennelijk ongepubliceerde – uitspraak van de Rechtbank 

Amsterdam uit 2009: “Op 12 november 2008 is de getuige (..) bij de rechter-commissaris gehoord. Door het 
Openbaar Ministerie is niet weersproken dat de verdediging op dat moment niet beschikte over een aanvullend 
proces-verbaal (datum onbekend, nummer 2008241187), terwijl de rechter-commissaris en de officier van 
justitie daarover wel beschikten. De rechtbank acht dit in strijd met het recht van verdachte op een eerlijke 
behandeling van zijn zaak als bedoeld in artikel 6 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden (..). Het is de taak van het Openbaar Ministerie zorg te dragen voor het 
adequaat en tijdig aanleveren van aanvullende stukken aan de verdediging.” 

267  Art. 5 lid 2 EVRM laten wij in het vervolg buiten beschouwing. 
268  Vgl. Jebbink 2014, par. 24.10.2d, die uit de jurisprudentie van het EHRM afleidt dat “voorafgaand aan 

onderzoekshandelingen in de voorfase, bijvoorbeeld het horen van een getuige in het kader van een mini-
instructie, alle door het Openbaar Ministerie verzamelde informatie, die daarvoor van belang is, in het dossier 
moet zitten”. 
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3.3.2.2.  Richtlijn 2012/13/EU betreffende het recht op informatie in 
strafprocedures 

 
Op 22 mei 2012 is tot stand gekomen Richtlijn 2012/13/EU betreffende het recht op 
informatie in strafprocedures. Deze richtlijn is in de nationale rechtsorde geïmplementeerd 
bij Wet van 5 november 2014.269 Bij die wet is (slechts) de informatieverplichting van art. 
27c Sv in het Wetboek ingevoegd. Naar het oordeel van de wetgever waren alle overige 
bepalingen uit de Richtlijn al voldoende gedekt door de op 1 januari 2013 in werking 
getreden Wet herziening processtukken in strafzaken.270  
 
De Richtlijn is sterk geïnspireerd op art. 5 lid 2 en art. 6 lid 3 onder a en b EVRM - het vergt 
detailstudie om de verschillen tussen beide stelsels aan te wijzen.271 In het kader van dit 
onderzoek volstaan wij met de constatering dat – zowel waar het gaat over de beschuldiging 
als over de processtukken – de Richtlijn telkens regels stelt voor het uiterste moment 
voorafgaand aan de terechtzitting ten gronde waarop de betreffende stukken aan de 
verdediging dienen te zijn verstrekt.272 Materiële norm is dat de beschuldiging zo 
gedetailleerd is ‘als noodzakelijk is om het eerlijke verloop van de procedure en de 
daadwerkelijke uitoefening van de rechten van de verdediging te waarborgen’ (art. 6 lid 1 
Richtlijn) en dat de tijdige verstrekking van processtukken ertoe dient ‘een eerlijk verloop 
van de procedure te waarborgen en de voorbereiding van de verdediging mogelijk te 
maken’ (art. 7 lid 2 Richtlijn). Voor de waarborgen die door de Richtlijn worden gegeven 
geldt dan ook hetzelfde als hetgeen hiervoor is opgemerkt over de waarborgen van art. 6 lid 
3 onder a en b EVRM: zij zijn vooral gericht op het eindonderzoek en hebben daarom slecht 
indirecte werking voor de normering van de verstrekking van processtukken in het 
voorbereidend onderzoek. Er is geen rechtstreeks uit art. 6273 (of art. 7)274 van de Richtlijn af 
te leiden recht op kennisneming van de processtukken op een bepaald moment in het 
vooronderzoek. Ook Richtlijn 2012/13/EU kan daarmee niet worden aangemerkt als een 
instrument waarmee wordt gegarandeerd dat de verdediging in het vooronderzoek telkens 
daadwerkelijk tijdig inzage in alle beschikbare processtukken wordt verstrekt. 
 
 

                                                             
269  Wet van 5 november 2014, houdende implementatie van richtlijn nr. 2012/13/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het recht op informatie in strafprocedures (PbEU L 142), 
Stb. 2014, 433. 

270  Wet van 1 december 2011, Stb. 2011, 601. De wet trad op 1 januari 2013 in werking, Stb. 2012, 408. 
271  Vgl. overigens ook par. 42 van de preambule bij de Richtlijn: “De bepalingen van deze richtlijn die 

overeenkomen met door het EVRM gewaarborgde rechten, dienen te worden uitgelegd en ten uitvoer gelegd in 
overeenstemming met deze rechten, zoals die zijn ontwikkeld in de desbetreffende rechtspraak van het Europees 
Hof voor de rechten van de mens.” 

272  Ook hier laten wij de verstrekking van stukken die in het geval van gedetineerde verdachten noodzakelijk 
zijn om de rechtmatigheid van de aanhouding of de detentie te toetsen of te bestrijden buiten beschouwing. 

273  Art. 6 van Richtlijn 2012/13/EU heeft betrekking op het recht van de verdachte op informatie over de 
beschuldiging. Volgens het eerste lid van deze bepaling zien de lidstaten erop toe dat verdachten of 
beklaagden informatie ontvangen over het strafbare feit waarvan zij worden verdacht of beschuldigd. Deze 
informatie wordt onverwijld verstrekt en is zo gedetailleerd als noodzakelijk is om het eerlijke verloop van 
de procedure en de daadwerkelijke uitoefening van de rechten van de verdediging te waarborgen. Het derde 
lid bepaalt vervolgens dat ‘uiterlijk op het moment dat het gerecht wordt verzocht een beslissing te nemen 
over de gegrondheid van de beschuldiging’ gedetailleerde informatie wordt verstrekt over de beschuldiging, 
met inbegrip van de aard en de wettelijke kwalificatie van het strafbare feit, alsmede over de aard van de 
beweerde betrokkenheid van de verdachte. 

274  Art. 7 van Richtlijn 2012/13/EU heeft betrekking op het recht van de verdachte op toegang tot de stukken 
van het dossier. In geval van een aangehouden of gedetineerde verdachte bepaalt het eerste lid dat de 
stukken betreffende de zaak die in het bezit zijn van de bevoegde autoriteiten en die essentieel zijn om de 
rechtmatigheid van de aanhouding of de detentie overeenkomstig het nationale recht daadwerkelijk aan te 
vechten, ter beschikking worden gesteld van de aangehouden personen of hun advocaten. Het derde lid 
bepaalt de verdediging tijdig toegang tot de stukken wordt verleend, ‘uiterlijk op het moment dat het gerecht 
wordt verzocht een beslissing te nemen over de gegrondheid van de beschuldiging’. 
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3.3.3.  Het verkrijgen van een beschuldiging 
 

Op grond van het bij Wet van 5 november 2014 ingevoerde art. 27c lid 1 Sv dient een 
verdachte bij zijn staandehouding of aanhouding te worden medegedeeld ter zake van welk 
strafbaar feit hij als verdachte is aangemerkt; buiten het geval van staandehouding of 
aanhouding wordt de verdachte deze mededeling uiterlijk voorafgaand aan het eerste 
verhoor gedaan.275 De informatie die de verdachte op deze momenten en langs deze weg 
verkrijgt, is noodzakelijkerwijs beperkt. Het betreft (vrijwel zonder uitzondering) hooguit 
een vermelding van de wettelijke kwalificatie van het feit, met mogelijk het tijdstip waarop 
of de periode waarin het feit begaan zou zijn. De feitelijke achtergrond van de verdenking 
zal de verdachte moeten destilleren uit de vragen die hem bij het verhoor worden gesteld. 
 
Indien de verdachte het traject van voorlopige hechtenis in gaat, wordt de tegen hem 
bestaande verdenking tot uitdrukking gebracht in de verschillende bevelen (bewaring en 
gevangenhouding) die in dat verband worden afgegeven. De huidige 
automatiseringssystemen van het openbaar ministerie produceren vorderingen bewaring 
en vorderingen voorlopige hechtenis die voor wat betreft hun inhoud vergelijkbaar zijn met 
tenlasteleggingen. De tijd dat vorderingen en bevelen tot voorlopige hechtenis niet meer 
dan de wettelijke kwalificatie van het feit/de feiten bevatten, met het tijdstip waarop of de 
periode waarin het feit begaan zou zijn, ligt achter ons. De feitelijke achtergrond van deze 
verdenkingen kan de verdachte – evenals overigens de rechter die over de voorlopige 
hechtenis beslist – afleiden uit het voorlopige-hechtenis dossier. Indien na ommekomst van 
de maximale termijn van voorlopige hechtenis voor een pro forma-zitting moet worden 
gedagvaard, kan voor de opgave van het feit in die dagvaarding worden volstaan met de 
omschrijving die in het bevel voorlopige hechtenis is gegeven (art. 261 lid 3 Sv). Als dat een 
verkorte tenlastelegging oplevert, wordt deze later alsnog in overeenstemming gebracht 
met de in art. 261 lid 1 Sv gestelde eisen (art. 314a Sv). Daarbij geldt echter niet de 
beperking dat sprake moet zijn van hetzelfde feit (art. 314a lid 2 Sv). De aanpassing kan dus 
een uitbreiding inhouden, ook ten opzichte van de feiten die in de vordering(en) voorlopige 
hechtenis zijn vermeld.276 Zo bezien biedt de feitomschrijving die in het traject van 
voorlopige hechtenis is gebruikt de verdediging alleen beperkt houvast.  
 
Voor de verdachte die zich niet in voorlopige hechtenis bevindt, is slechts geregeld dat hij 
(op enig moment) een dagvaarding dan wel (ex art. 257a lid 6 Sv) een strafbeschikking 
ontvangt,277 met daarin een tenlastelegging die aan de eisen van art. 261 lid 1 en 2 Sv dient 
te voldoen. Met de afschaffing van het gerechtelijk vooronderzoek bij de Wet versterking 
positie rechter-commissaris278 is ook de vordering gerechtelijk vooronderzoek (voorheen 
art. 181 lid 1 en lid 2 Sv en art. 182 lid 1 Sv) afgeschaft. Ook de kennisgeving van verdere 
vervolging, die onder omstandigheden na afloop van een gerechtelijk vooronderzoek aan de 
verdachte moest worden gezonden, is bij dezelfde wetgevingsoperatie gesneuveld. Dit 
brengt ten aanzien van de niet-gedetineerde verdachte met zich dat tussen het moment 
waarop hij is verhoord (en bij die gelegenheid voor zoveel als mogelijk is geïnformeerd over 
de op dat moment bestaande verdenking(en)) en de ontvangst van de tenlastelegging bij de 
dagvaarding voor de terechtzitting ten gronde, geen geformaliseerde weg of een geregeld 

                                                             
275  Blijkens de wetsgeschiedenis werd daarmee slechts een in de praktijk reeds gebruikelijke werkwijze 

gecodificeerd (Kamerstukken II 2013/14, 33871, 3, p. 6): “In de praktijk wordt een verdachte bij aanvang van 
zijn verhoor verteld ten aanzien van welk strafbaar feit hij als verdachte is aangemerkt. Ook wanneer een 
verdachte wordt aangehouden, wordt hem medegedeeld in verband met welk strafbaar feit hij is aangehouden. 
In het Wetboek van Strafvordering ontbreken thans bepalingen met deze strekking. Ter implementatie van de 
onderhavige richtlijn worden in het voorgestelde artikel 27c, eerste en derde lid, Sv bepalingen met deze 
strekking opgenomen.” 

276  Reijntjes 2017, p. 346; Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 674. 
277  De variant van de strafbeschikking laten wij hier verder buiten beschouwing. 
278  Wet van 1 december 2011 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en 

enige andere wetten tot versterking van de positie van de rechter-commissaris, Stb. 2011, 600. 
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middel bestaat, waarlangs of waarmee de verdachte op de hoogte wordt gesteld van de 
(mogelijk nader toegespitste) verdenkingen die tegen hem bestaan. Niet ongebruikelijk is 
dat de verdediging die op de voet van art. 182 Sv onderzoekswensen wil opgeven aan de 
rechter-commissaris, eerst de officier van justitie benadert en om een concept 
tenlastelegging vraagt. Naar verluid is het inmiddels ook beleid bij kabinetten rechter-
commissaris om, indien zij worden aangezocht om onderzoekshandelingen te verrichten, 
aan de officier van justitie een concept tenlastelegging te vragen. Deze figuur is wettelijk 
niet geregeld. Er bestaat dan ook geen verplichting voor de officier van justitie om aan een 
dergelijk verzoek te voldoen. Een andere praktijkvariant is die, waarbij de officier van 
justitie eigener beweging een concept tenlastelegging opstuurt, gepaard met de mededeling 
dat men voornemens is de verdachte voor de daarin opgenomen feiten te dagvaarden, 
waarbij de verdachte een termijn wordt gesteld om onderzoekswensen op te geven. Indien 
een concept-tenlastelegging langs één van deze wegen wordt verstrekt, dan is deze niet 
bindend of beperkend voor de officier van justitie. De uiteindelijke tenlastelegging kan 
betrekking hebben op (geheel) andere feiten en/of op andere feitelijke verschijningsvormen 
van de in de concept tenlastelegging opgegeven strafbepalingen, zoals die tenlastelegging 
ook nadien nog (meermalen) kan worden gewijzigd (ex art. 313 Sv). 
 
Dat in deze fase voor de niet voorlopig gehechte verdachte een min of meer geformaliseerde 
grondslag voor de (verdenkingen waarop) de strafzaak (berust) ontbreekt, kan een 
belemmering zijn voor de participatie door de verdediging in het vooronderzoek. Zolang 
nog onvoldoende duidelijk of gefixeerd is waartegen de verdediging zich zal hebben te 
richten, kan van eventuele onderzoekshandelingen die de verdediging zou overwegen te 
ondernemen immers niet met voldoende zekerheid gezegd worden dat zij (kunnen) 
bijdragen aan de verdediging. Bij deze afweging spelen uiteraard ook kostenoverwegingen 
een rol. Daarnaast kan de vrees bestaan dat onderzoekshandelingen er mogelijk zelfs toe 
bijdragen dat het opsporingsonderzoek een ongewenste kant wordt opgestuurd.279 Dat 
maakt dat de rationele strategie voor de verdediging niet zelden zal zijn dat eerst maar eens 
moet worden afgewacht hoe de beschuldiging er precies uit zal komen te zien. En dat 
betekent: afwachten tot de dagvaarding.280 
 
3.3.4. Kennisneming en afschrift krijgen van de processtukken 

 
3.3.4.1. Inleiding 
 
De nationale regeling omtrent de inzage in, en het verkrijgen van afschrift van de 
processtukken is met de inwerkingtreding van de Wet herziening regels betreffende de 
processtukken in strafzaken281 meer dan voorheen over het wetboek verspreid geraakt.282 
Voor de kennisneming van processtukken door de verdediging zijn met name van belang 
art. 30 t/m art. 34 Sv, art. 137 Sv, art. 149a Sv en art. 149b Sv. In deze paragraaf bespreken 
wij een aantal van deze bepalingen, meer in het bijzonder de bepalingen die betrekking 
hebben op de primaire samenstelling en verstrekking van het dossier. De bepalingen die 

                                                             
279   Vgl. ook par. 5.2.2. 
280  In gelijke zin: Van Russen Groen 2015, p. 41, die in dit verband onder meer opmerkt: “Als van de verdediging 

verwacht wordt een actieve rol te spelen in het voorbereidend onderzoek, dan zal de verdediging in dat 
voorbereidend onderzoek eveneens een handvat moeten krijgen waartegen hij zich heeft te verdedigen.” In 
mindere mate kleeft deze zelfde onzekerheid ook de tenlastelegging aan. De wettelijke mogelijkheden voor 
de officier van justitie om de dagvaarding aan te vullen (art. 312 Sv) of te wijzigen (art. 313 Sv) zijn immers 
aanzienlijk. 

281  Wet van 1 december 2011 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de herziening 
van de regels inzake de processtukken, de verslaglegging door de opsporingsambtenaar en enkele andere 
onderwerpen, Stb. 2011, 601, i.w.tr. 1 januari 2013, Stb. 2012, 408. Onder de bevoegdheid tot kennisneming 
van processtukken wordt op grond van art. 127 Sv begrepen de bevoegdheid tot kennisneming van stukken 
die op gegevensdragers zijn opgenomen en vastgelegd. 

282  Melai (losbl.), aant. 3 op art. 30 e.v. Sv. 
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zien op de aanvulling van het (primair door de officier van justitie samengestelde dossier) 
op verzoek van de verdediging bespreken wij hierna afzonderlijk in de paragrafen 3.3.5 en 
3.3.6. 

 

3.3.4.2. Wanneer is een stuk aan te merken als een ‘processtuk’?  
 
Op grond van art. 149a lid 1 Sv is de officier van justitie tijdens het opsporingsonderzoek 
verantwoordelijk voor de samenstelling van de procestukken; dat geldt derhalve ook indien 
door de rechter-commissaris op de voet van art. 181-182 Sv onderzoek is of wordt verricht. 
Tot de processtukken behoren volgens het tweede lid ‘alle stukken die voor de ter 
terechtzitting door de rechter te nemen beslissingen redelijkerwijs van belang kunnen zijn, 
behoudens het bepaalde in art. 149b’. Art. 149a lid 2 Sv behelst daarmee een materieel 
criterium op grond waarvan kan worden uitgemaakt of een stuk tot de processtukken moet 
worden gerekend:283 alle stukken die voor de ter terechtzitting door de rechter te nemen 
beslissingen redelijkerwijs van belang kunnen zijn, moeten als processtuk in materiële zin 
worden erkend. Met deze omschrijving is aangesloten bij de Dev-Sol jurisprudentie van de 
Hoge Raad, waarin is uitgemaakt dat alle stukken die redelijkerwijze van belang kunnen zijn 
hetzij in voor de verdachte belastende, hetzij in voor hem ontlastende zin, tot de 
processtukken behoren.284 Het eerste lid van art. 149a Sv behelst, als consequentie van de 
vaststelling dat een stuk tot de processtukken moet worden gerekend, de opdracht aan de 
officier van justitie om dat stuk dan ook te voegen bij (de verzameling van) de 
‘processtukken’ die aan de zittingsrechter wordt voorgelegd ter finale berechting.285 In deze 
laatste betekenis heeft het begrip ’processtukken’ verwantschap met het (inhoudelijke 
gedeelte van) het ’dossier’. 
 
In de MvT bij (kort gezegd) de Wet herziening processtukken wordt uitdrukkelijk 
opgemerkt dat het materiële criterium beslissend is voor de vraag of van een processtuk 
moet worden gesproken: “Het is dus niet zo, zoals het OM veronderstelt, dat stukken pas tot 
processtuk worden ‘gepromoveerd’ als de officier van justitie deze als zodanig bij de 
processtukken heeft gevoegd. Ook stukken die nog niet zijn gevoegd, kunnen een processtuk 
zijn.”286  
 
Borgers wijst erop dat het aanmerken van stukken als processtukken moet worden gezien 
als een dynamisch proces.287 De beslissing of een stuk als processtuk heeft te gelden, moet 
geschieden aan de hand van het (inhoudelijke) relevantiecriterium, maar de beoordeling of 
aan dat criterium wordt voldaan, moet achtereenvolgens door verschillende actoren 
(officier van justitie, rechter-commissaris, zittingsrechter) geschieden. Het is dan ook 
voorstelbaar dat in zo’n proces de beoordeling van het toepasselijke materiële criterium 
door verschillende actoren verschillend uitpakt. Dat kan zich bijvoorbeeld voordoen in het 
geval een bepaald stuk eerst in het licht van het verweer van de verdediging relevantie 
krijgt – of, anders geformuleerd, de relevantie van een bepaald stuk eerst inzichtelijk wordt 
nadat kennis is genomen van het verweer van de verdediging.288  
 
Óf een bepaald stuk tot de processtukken moet worden gerekend is kortom geen absoluut 
gegeven, maar moet worden beoordeeld in de context van (de persoon van de verdachte en 

                                                             
283  Kamerstukken II 2009/10, 32468, 3, p. 19. 
284  Kamerstukken II 2009/10, 32468, 3, p. 17; HR 7 mei 1996, NJ 1996/687 m.nt. T.M. Schalken (Dev Sol); HR 4 

januari 2000, NJ 2000/537 m.nt. T.M. Schalken. Zie ook Melai (losbl.), aant. 3 op art. 30 Sv. 
285  “…in de regel vloeit uit diens vaststelling dat een bepaald stuk voldoet aan de omschrijving van artikel 149a, 

tweede lid, Sv voort dat tot voeging moet worden overgegaan” (Kamerstukken II 2009/10, 32468, 3, p. 19). 
286  Kamerstukken II 2009/10, 32468, 3, p. 19. Vgl. Borgers 2014. 
287  Borgers 2014. 
288  Vgl. Reijntjes 2017, p. 83. 
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uiteraard: de uitgebrachte beschuldiging,289 maar mede) de gevoerde verdediging. Dat leidt 
ertoe dat op de verdediging ook de plicht dan wel verantwoordelijkheid rust de inhoudelijke 
relevantie van een stuk aan te voeren en te motiveren, in de gevallen waarin die relevantie 
voor andere procesdeelnemers (met name de rechter) niet evident mag worden 
verondersteld.290 De verdediging zal kortom soms het processtukkarakter van een bepaald 
stuk hebben te onderbouwen en/of motiveren.291 
 
3.3.4.3. Kennisneming van stukken, inzage in stukken en het verkrijgen van 

afschrift 
 
Het Wetboek van Strafvordering maakt onderscheid tussen kennisneming van de 
processtukken (vgl. art. 30 lid 1 Sv), inzage in de processtukken (vgl. art. 30 lid 4 Sv) en het 
verkrijgen van afschrift van de stukken waarvan de kennisneming is toegestaan (vgl. art. 32 
lid 1 Sv). Ook in het Besluit processtukken in strafzaken292 wordt respectievelijk de 
kennisneming en het verstrekken van afschrift van processtukken afzonderlijk geregeld. 
 
Het wettelijk systeem houdt in dat kennisneming van de processtukken geschiedt door 
inzage in de processtukken te nemen.293 Gelegenheid tot inzage moet aan de verdachte of 
zijn raadsman worden geboden hetzij op het parket, hetzij, indien de verdachte rechtens van 
zijn vrijheid is beroofd, daar waar hij zich bevindt, hetzij elders. Deze laatste optie maakt het 
mogelijk dat inzage op bijvoorbeeld het politiebureau wordt georganiseerd. Kennisneming 
kan voorts geschieden met behulp van een elektronische voorziening.294 
 
Ingevolge art. 7 van het Besluit processtukken in strafzaken wordt tijdens het 
voorbereidend onderzoek aan de raadsman van de verdachte zo spoedig mogelijk 
afschriften verstrekt van de stukken waarvan de kennisneming is toegestaan.295 Met die 
bepaling wordt beoogd dat het openbaar ministerie afschrift van de processtukken uit eigen 
beweging verstrekt aan de raadsman die zich in een zaak heeft gesteld.296 Daarnaast bepaalt 
het tweede lid van art. 7 van het Besluit processtukken in strafzaken dat op verzoek van de 
verdachte of zijn raadsman aan hen zo spoedig mogelijk afschriften van de processtukken 
worden verstrekt. Ook hier is bepaald dat het verstrekken van afschriften kan geschieden 
met behulp van een elektronische voorziening.297 
 
Voor de dagelijkse praktijk van de raadsman is de variant waarbij van processtukken wordt 
kennisgenomen door inzage van fysieke stukken op het parket, niet van groot belang. Het 
nemen van zulke inzage is voor de praktijkvoering en voor het noodzakelijke overleg met de 

                                                             
289  Groenhuijsen & Knigge 2001, p. 466. 
290  Een dergelijke stelplicht kan ook in de rechtspraak van het EHRM worden aangetroffen. Zie Melai (losbl.), 

aant. 4.1 op art. 30 Sv. 
291  De keerzijde hiervan is “dat passiviteit aan de kant van de verdediging juist tot zuinige samenstelling van het 

procesdossier kan leiden”, aldus Van Kempen 2011, p. 8-24. Hij voegt daar aan toe: “Controle door de rechter-
commissaris op het Openbaar Ministerie – dat verantwoordelijk is voor de samenstelling van het procesdossier – 
is zo in beginsel afhankelijk van het optreden van de verdediging. Dit betekent dat de verdediging in een 
concrete zaak voor zover mogelijk zelf alert op ontbrekende stukken zal moeten zijn, er goed aan doet de 
relevantie ervan aannemelijk te maken en inzage in en toevoeging van stukken zo nodig via de rechter-
commissaris zal moeten afdwingen. Gebeurt dat niet dan zal een verdachte al snel de dupe kunnen worden van 
gebrekkige rechtsbijstand.” 

292  Besluit van 15 december 2011, Stb. 2001, 602. 
293  Art. 30 lid 1 en 4 Sv; art. 4-6 Besluit processtukken in strafzaken. 
294  Als bedoeld in art. 1 lid 1 onder c van het Besluit digitale stukken strafvordering van 6 oktober 2016, Stb. 

2016, 359.  
295  In art. 32 lid 2 Sv is geregeld dat de officier van justitie kan bepalen dat van bepaalde stukken geen 

afschriften worden verstrek in verband met zwaarwegende privacy- of opsporingsbelangen. 
296  Toelichting bij het Besluit processtukken in strafzaken, p. 13. 
297  Art. 7 lid 3 Besluit processtukken in strafzaken. 
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– al dan niet gedetineerde – cliënt vaak bezwaarlijk.298 Praktisch gesproken neemt de 
raadsman eerst kennis van processtukken als hij daarvan een afschrift verstrekt heeft 
gekregen of ze via de elektronische voorziening (het advocatenportaal) heeft kunnen 
raadplegen. Hoe vaak het voorkomt dat verdachten zonder raadsman kennisnemen van de 
processtukken door inzage te nemen is (ons) niet bekend.  
 
De wijze waarop – praktisch gezien – kennis wordt genomen van de processtukken verschilt 
naar gelang het soort zaak. In sommige zaken komt de verdachte met een dagvaarding bij 
een advocaat. Deze stelt zich en vraagt afschrift van de stukken. In andere zaken is de 
raadsman al vanaf de piketfase of rond het eerste verhoor van de (niet aangehouden) 
verdachte betrokken. In kleinere zaken krijgt de raadsman dan druppelsgewijs nieuwe 
stukken in het digitale advocatenportaal beschikbaar gesteld, in grotere zaken volgen setjes 
stukken voor de voorgeleiding bij de rechter-commissaris (het voorgeleidingsproces-
verbaal) in het kader van de toetsing van de rechtmatigheid van de inverzekeringstelling of 
de behandeling van de vordering bewaring, en later telkens nieuwe setjes voorafgaand aan 
de raadkamerzittingen gevangenhouding (raadkamerproces-verbaal). In weer andere zaken 
ontvangt de raadsman enige tijd (maanden, soms jaren) na afloop van de piketfase of het 
verhoor in één keer een afgerond overzichtsproces-verbaal met als bijlage het gehele 
procesdossier. Er is – kortom – niet één standaard methode waarop kennisneming van de 
processtukken plaatsvindt.299 
 
Mede daarom zal in het navolgende geen onderscheid worden gemaakt tussen 
kennisneming van processtukken, inzage van processtukken en het verkrijgen van afschrift 
van processtukken. Kortheidshalve zullen alle verschillende varianten worden samengevat 
in het begrip ‘inzage’ – waaronder dus ook begrepen wordt kennisneming door (inzage in 
verstrekte) afschriften. 

 

3.3.4.4. Inzagerecht voor wie en vanaf welk moment? 
 
Op grond van art. 30 lid 1 Sv wordt de kennisneming van de processtukken tijdens het 
voorbereidend onderzoek de verdachte op diens verzoek verleend door de officier van 
justitie. De kennisneming wordt de verdachte volgens deze bepaling in elk geval toegestaan 
vanaf het eerste verhoor na aanhouding. Het inzagerecht behoort daarmee aan de verdachte 
als zodanig. Daarin ligt de inhoudelijke voorwaarde besloten dat tegen de persoon die om 
inzage vraagt een redelijk vermoeden van schuld in de zin van art. 27 lid 1 Sv moet bestaan, 
of dat er sprake moet zijn van een tegen de betrokkene gerichte strafvervolging (art. 27 lid 2 
Sv).300 
 
Bij de totstandkoming van de Wet herziening processtukken is uitdrukkelijk stilgestaan bij 
de vraag vanaf welk moment het recht op inzage van de processtukken zou moeten worden 
toegekend. De onderzoeksgroep Strafvordering 2001 pleitte ervoor het inzagerecht te laten 
ingaan op het moment van het eerste verhoor van de verdachte.301 Dat voorstel werd door 
de wetgever verworpen. De MvT houdt op dit punt in dat de minister van mening was  

 

                                                             
298  Illustratief zijn de gevallen waarin wordt opgekomen tegen de beslissing van de officier van justitie om 

bepaalde stukken – met name camerabeelden – niet in afschrift te verstrekken. Zie als voorbeeld Rb. 
Amsterdam 23 mei 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:9910. De raadsman voerde aan “dat het niet mogelijk is de 
beelden met zijn cliënten te moeten bekijken op een door de officier van justitie aangewezen plaats zoals i.c. een 
bureau van politie”. De rechtbank oordeelde dat afschrift van camerabeelden moeten worden verstrekt. Zie 
ook Rb. Den Haag 15 november 2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BU5185. 

299  Vgl. omtrent de problematiek van het verstrekken van processtukken aan de verdediging vanuit het 
perspectief van het openbaar ministerie ook par. 5.2.1. 

300  Kamerstukken II 2009/10, 32468, 3, p. 21; Vgl. Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 277. 
301  Groenhuijsen & Knigge 2001, p. 488; Kamerstukken II 2009/10, 32468, 3, p. 21. 
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“dat het voorstel van de onderzoekers, dat aansluit bij het moment van het eerste 
verhoor van de verdachte, als pluspunt heeft dat over het moment van kennisneming 
weinig tot geen discussie meer zal kunnen ontstaan. Daar staat evenwel tegenover dat er 
in de praktijk ook geregeld onderzoeken plaatsvinden waarbij de verdachte pas laat in 
het onderzoekstraject wordt verhoord, terwijl hij veel eerder weet of vermoedt dat hij als 
verdachte wordt aangemerkt. […] Voor dit soort gevallen is het alleszins redelijk dat de 
verdachte, nog voordat hij als zodanig voor de eerste keer wordt verhoord, inzage kan 
krijgen in het procesdossier.”302 

 
Het toekennen van de status van verdachte in een strafrechtelijk onderzoek is tot op zekere 
hoogte ter beoordeling en discretie van het openbaar ministerie. In bepaalde situaties kan 
die status niet aan een betrokkene worden onthouden; in andere gevallen bestaat meer 
ruimte. Illustratief voor de consequenties die deze beoordelingsruimte kan hebben voor de 
regeling van de verstrekking van processtukken is de casus die centraal staat in de uitspraak 
van de Rechtbank Amsterdam van 25 januari 2013:303 ook nadat beslag was gelegd op 
bankrekeningen en administratie van X BV en alle (voormalige) aandeelhouders en 
voormalige bestuurders van X BV als verdachte waren gehoord, kon de officier van justitie 
zich naar het oordeel van de rechtbank op het standpunt stellen “dat er een (grootschalig 
internationaal) fraudeonderzoek plaatsvindt, waarbij X BV op enigerlei wijze betrokken is. Op 
de vraag van de rechter-commissaris of X ook als verdachte is aangemerkt, is door de officier 
van justitie te kennen gegeven dat X mogelijk verdachte wordt.” Omdat X BV volgens deze 
mededeling van de officier van justitie echter nog niet als verdachte was aangemerkt, kon X 
BV naar het oordeel van de rechter-commissaris geen aanspraak maken op inzage in 
processtukken en was het op art. 30 lid 2 Sv gebaseerde verzoekschrift van X BV niet-
ontvankelijk.304 
 
3.3.4.4.1. ‘In elk geval … vanaf het eerste verhoor na aanhouding’ 
 
Het hiervoor geciteerde standpunt dat de verdachte inzage kan krijgen in het procesdossier, 
nam niet weg dat de minister gevoelig was voor het argument dat meer duidelijkheid over 
het moment van aanvang van het recht op inzage wenselijk zou zijn:  
 

“Naar aanleiding van de verschillende standpunten van de adviesorganen waarop ik 
hierboven ben ingegaan en het advies van de Raad van State over dit onderwerp, stel ik 
wel voor om in het voorgestelde art. 30, eerste lid, Sv te verduidelijken dat de verdachte 
het recht op kennisneming van de processtukken in ieder geval toekomt vanaf het eerste 
verhoor na aanhouding. Die toevoeging impliceert dat kennisneming op een eerder 
moment de verdachte niet kan worden onthouden, indien hij daarom verzoekt, maar 
biedt tegelijkertijd meer duidelijkheid over het moment waarop dit recht de verdachte in 
elk geval toekomt.”305 

 
Inmiddels moet vastgesteld worden dat met deze toevoeging de duidelijkheid omtrent het 
aanvangsmoment niet zozeer is toegenomen, als wel is afgenomen. In de praktijk komt men 
bij vertegenwoordigers van het openbaar ministerie en rechters-commissarissen ook een 
interpretatie van art. 30 Sv tegen, die inhoudt dat de verdachte eerst vanaf het eerste 
verhoor (en soms: eerst na het eerste verhoor na zijn aanhouding) recht heeft op 
kennisneming van stukken.306 De mate waarin deze interpretatie prevalent is, kan aan de 

                                                             
302  Kamerstukken II 2009/10, 32468, 3, p. 22; Vgl. Hermans, 2009. 
303  Rb. Amsterdam van 25 januari 2013, NbStraf 2013/130. 
304  Zie omtrent een andere variant – de ‘getuige onder cautie’ – hierna. 
305  Kamerstukken II 2009/10, 32468, 3, p. 22. 
306  Reijntjes 2017, p.156. 
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hand van de gepubliceerde jurisprudentie niet worden vastgesteld.307 Signalen uit de 
praktijk rechtvaardigen echter de veronderstelling dat deze interpretatie geen uitzondering 
is.308 Hermans wees al op  
 

“de mogelijkheid dat een koppeling tussen beide momenten [het verhoor als zodanig en 
het recht op inzage; onderzoekers] ‘uitstelgedrag' (of: 'ontwijkingsgedrag') van politie 
en justitie ten aanzien van het eerste verhoor van de verdachte in de hand werkt. Het 
vooruitschuiven van dat verhoor heeft immers de – vanuit het oogpunt van de instanties 
die belast zijn met de opsporing en de vervolging niet ongunstige – consequentie dat de 
verdachte noch zijn raadsman enig processtuk ter kennisneming behoeft te worden 
verstrekt.” 309  

 
De geschetste restrictieve interpretatie van art. 30 lid 1 Sv kan er toe leiden dat het ruime 
recht op inzage dat de verdachte blijkens de tekst van de wet en de wetsgeschiedenis 
toekomt, wordt beperkt. Zo komt het in de praktijk voor dat – met instemming van de 
rechter-commissaris – geen inzage van processtukken aan een verdachte wordt verstrekt op 
de enkele grond dat de verdachte nog niet is verhoord. De redenering is dan dat de 
omstandigheid dat de verdachte nog verhoord moet worden een onderzoeksbelang 
oplevert, dat rechtvaardigt dat de kennisneming van de processtukken op de voet van art. 
30 lid 3 Sv aan de verdachte wordt onthouden. Met name in het geval dat de verdachte een 
rechtspersoon is, en de bestuurders die verdacht worden van het feitelijk leidinggeven aan 
de gedragingen van de verdachte rechtspersoon al geruime tijd geleden zijn gehoord, komt 
een weigering om inzage van processtukken aan de verdachte rechtspersoon te verstrekken 
op deze grond – in het licht van de wetsgeschiedenis – niet vanzelfsprekend voor.  
 
Een andere variant die men in de praktijk wel tegenkomt, is dat een persoon de status van 
verdachte wordt onthouden door hem als ‘getuige met cautie’ te horen. Door het geven van 
de cautie wordt voorkomen dat een eventuele zelf-belastende verklaring die de getuige zou 
afleggen onbruikbaar wordt voor het bewijs. Mocht in de loop van het verhoor de verklaring 
van de getuige dusdanig belastend zijn dat hem de status van verdachte niet langer kan 
worden onthouden, dan wordt het verhoor beëindigd. Vervolgens kan dan worden 
volgehouden dat het eerste verhoor als verdachte nog niet heeft plaatsgevonden, zodat geen 
recht op inzage van processtukken bestaat.310 
 
Zoals in par. 3.2.5.1 van dit hoofdstuk reeds werd opgemerkt, zijn er geen mogelijkheden 
voor de verdediging om te bewerkstelligen dat de verdachte (op korte termijn) voor het 
eerst als verdachte wordt verhoord.311 Art. 35 Sv, waarin wordt bepaald dat het gerecht dat 
tot enige beslissing in de zaak is geroepen, bevoegd is de verdachte in de gelegenheid te 
stellen om te worden gehoord, en dat aan een daartoe strekkend verzoek van de verdachte 
gevolg wordt gegeven, tenzij het belang van het onderzoek dit verbiedt, richt zich slechts tot 
het gerecht en daarmee niet tot de officier van justitie. Het artikel is evenmin van toepassing 
in de fase voordat het gerecht (waaronder de rechter-commissaris moet worden begrepen) 

                                                             
307  Een zoekslag op rechtspraak.nl leert dat in de periode vanaf de inwerkingtreding van de Wet herziening 

processtukken op 1 januari 2013 slechts een handjevol uitspraken van rechters-commissarissen op een 
bezwaarschrift ex art. 30 lid 4 Sv is gepubliceerd. 

308  In de praktijk worden stukken niet of nauwelijks voorafgaand aan het verhoor verschaft en al helemaal niet 
in de piketfase; zie o.a. de Langetermijnmonitor ‘Raadsman bij verhoor’ 2018, p. 93.  

309  Hermans 2009. 
310  Vgl. Rb. Noord-Holland 6 februari 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:1582. De verdachte beklaagde zich over de 

onthouding van processtukken, waaronder de verklaring die hijzelf in het voorafgaande bestuursrechtelijk 
handhavingsonderzoek had afgelegd. Deze verklaring was nadien in een proces-verbaal van de Douane is 
opgenomen. De (inmiddels) verdachte was nog niet als verdachte gehoord. De rechter-commissaris stemde 
in met de onthouding van de bestuursrechtelijke ‘eigen verklaring’ die de verdachte eerder had afgelegd. 

311  Zie voor een unieke casus Rb. Overijssel, 29 maart 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:1766, waarin de verdachte in 
het kader van een verzoek einde zaak ex art. 36 Sv probeerde een verhoor te bewerkstelligen. 
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bij de zaak is betrokken.312 De verdediging heeft dan ook geen middelen om inzage in de 
processtukken te verkrijgen, in het geval dat het openbaar ministerie en de rechter-
commissaris zich op het standpunt stellen dat een ‘redelijke’ uitleg van art. 30 lid 1 Sv met 
zich brengt dat inzage in de processtukken pas ná het eerste verhoor na zijn aanhouding 
moet worden verstrekt.313 
 

3.3.4.4.2. De positie van de raadsman 
 
Op grond van art. 48 Sv vinden art. 30-34 Sv overeenkomstige toepassing ten aanzien van de 
bevoegdheid van de raadsman tot kennisneming van processtukken en het verkrijgen van 
afschrift daarvan. Van alle stukken die ingevolge het wetboek ter kennis van de verdachte 
worden gebracht, ontvangt de raadsman, behoudens het bepaalde in art. 32 lid 2 Sv, 
onverwijld afschrift. 

 
Onder de regeling van de processtukken zoals die luidde vóór de inwerkingtreding van de 
Wet herziening processtukken, werd het door de Hoge Raad314 toelaatbaar geacht dat alleen 
de raadsman de kennisneming van bepaalde stukken315 werd toegestaan, maar niet de 
verdachte. In de MvT bij de Wet herziening processtukken is aandacht besteed aan de 
jurisprudentie van het EHRM op dit punt. De conclusie van de wetgever was dat uit de 
rechtspraak van het EHRM moest worden afgeleid dat het recht op inzage in de 
processtukken niet uitsluitend mocht worden toegekend aan de raadsman van de 
verdachte.316 Tezamen met de – ten opzichte van de Dev Sol-jurisprudentie van de Hoge 
Raad meer uitgebreide – definitie van het begrip ’processtukken’, lijkt dit te (moeten) 
betekenen dat de huidige wettelijke regeling niet voorziet in de mogelijkheid dat de 
raadsman wel, maar de verdachte geen inzage krijgt in processtukken.317 

   

3.3.4.4.3. Een verzoek tot inzage is vereist 
 
Volgens art. 30 lid 1 Sv wordt de kennisneming van de processtukken de verdachte ‘op diens 
verzoek’ verleend. De verdachte die kennis wil nemen van de processtukken zal daar dus 
om moeten verzoeken.318 De wet bepaalt niets over de vorm waarin het verzoek kan of moet 
worden gedaan. Uit de omstandigheid dat in de wet en de wetsgeschiedenis ten aanzien van 
andere verzoeken van de verdediging die zien op processtukken uitdrukkelijk een 
schriftelijk verzoek voorschrijven,319 lijkt afgeleid te kunnen worden dat het verzoek ex art. 
30 lid 1 niet noodzakelijk schriftelijk hoeft te gedaan. Aan de specificiteit of onderbouwing 
van het verzoek lijken geen hoge eisen gesteld te worden.320 
 

                                                             
312  T&C Sv 2017, aant. 2b op art. 35 Sv. 
313  Of, maar dat komt op hetzelfde neer, dat het belang van het onderzoek vordert dat op de voet van art. 30 lid 3 

Sv aan de verdachte de inzage van de processtukken wordt onthouden. 
314  HR 7 mei 1996, NJ 1996/687 m.nt. T.M. Schalken (Dev Sol). 
315  Namelijk stukken die onder de door de Hoge Raad gebruikte definitie niet als processtukken hadden te 

gelden, maar werden aangemerkt als ‘stukken waarvan de kennisneming in beginsel niet aan de verdediging 
mocht worden onthouden’. Zie Borgers 2014. 

316  Kamerstukken II 2009/10, 32468, 3, p. 13. 
317  Borgers 2014; Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 277. Anders: T&C Sv 2017, aant. 2c op art. 30 Sv. Zie 

evenwel, in relatie tot het beluisteren van een verhoor van aangever, HR 4 maart 2014, NJ 2014/374 m.nt. 
B.F. Keulen, waarin een dergelijk onderscheid wel (door de rechtbank) werd gemaakt. Daarop zag het 
ingestelde cassatieberoep echter niet.  

318  Melai (losbl.), aant. 8 op art. 30. 
319  Vgl. art. 34 lid 1 Sv: ‘De verdachte kan de officier van justitie verzoeken specifiek omschreven stukken die hij 

van belang acht voor de beoordeling van de zaak bij de processtukken te voegen. Het verzoek wordt 
schriftelijk gedaan en is met redenen omkleed’. 

320  Hermans 2012, noot 14. Ook hier kan a contrario gewezen worden op de uitdrukkelijke verplichting in art. 
34 lid 1 Sv om een verzoek gegrond op die bepaling met redenen te omkleden. 
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Opmerking verdient dat de verdediging niet verplicht is om inzage in de processtukken te 
verzoeken. De vraag óf – en zo ja, wanneer – de verdediging in een concrete zaak zal 
overgaan tot het verzoeken van inzage in de processtukken kan onderdeel zijn van een 
bredere afweging. Indien bijvoorbeeld nog onzeker is of een zaak door het openbaar 
ministerie zal worden doorgezet, kan deze afweging er toe leiden dat voorlopig moet 
worden afgewacht om niet het risico te lopen dat mogelijk slapende honden wakker worden 
gemaakt, of om geen kosten te maken voor de bestudering van het dossier die uiteindelijk 
onnodig blijken te zijn. Voor verdachten die niet worden bijgestaan door een raadsman kan 
daarbij gelden dat zij niet om inzage van de processtukken vragen omdat zij niet zonder 
meer van die mogelijkheid op de hoogte zijn, of niet weten dat zij zich daartoe tot het 
openbaar ministerie dienen te wenden.321 Op grond van art. 27c lid 3, aanhef en onder c Sv 
wordt aan de aangehouden verdachte onverwijld na zijn aanhouding en in ieder geval 
voorafgaand aan zijn eerste verhoor schriftelijk mededeling gedaan van (onder meer) het 
recht op kennisneming van de processtukken op de wijze bepaald in art. 30-34 Sv. Voor de 
verdachte die niet wordt aangehouden, maar wordt verhoord na door de politie uitgenodigd 
of ontboden te zijn, ontbreekt een vergelijkbare regeling. 
 

3.3.4.5. Vertraging in het verlenen van inzage 
 
In elk opsporingsonderzoek worden gedurende de onderzoeksperiode op verschillende 
momenten relevant materiaal en relevante stukken gecreëerd – omdat nieuwe 
getuigenverhoren plaatsvinden, nieuwe deskundigenberichten voorhanden komen, nieuwe 
stukken in beslag worden genomen of nieuwe processen-verbaal houdende 
onderzoeksbevindingen van opsporingsambtenaren tot stand komen. Processtukken komen 
niet gelijktijdig tot stand. In sommige zaken worden zij aan het einde van het 
opsporingsonderzoek wel in één keer aan de verdediging ter beschikking gesteld. In andere 
zaken – met name in zaken waarin voorlopige hechtenis wordt toegepast – is eerder regel 
dan uitzondering dat in de loop van het opsporingsonderzoek telkens aanvullende 
processtukken aan de verdediging ter beschikking worden gesteld. 
 
Het Wetboek van Strafvordering schrijft niet voor op welk moment een stuk als processtuk 
moet worden aangemerkt,322 noch stelt het een termijn waarbinnen het openbaar ministerie 
– na een daartoe strekkend verzoek van de verdediging – inzage in de processtukken dient 
te verschaffen. Vanzelfsprekend kan het openbaar ministerie slechts inzage verstrekken in 
bestaande processtukken. In dat verband is van belang dat (ook) in de verbaliseringsplicht 
van art. 152 lid 1 Sv323 geen termijn is opgenomen. Het is dan ook mogelijk dat een proces-
verbaal eerst weken (of maanden) na een onderzoekshandeling of -bevinding wordt 
opgemaakt. “Waar er geen stuk is, hoewel dat (volledige) stuk er wel had moeten zijn, kan […] 
geen recht op kennisneming (en afschrift) ervan bestaan.”324 
 
Minder vanzelfsprekend, maar praktisch veel gehoord, is het standpunt dat het openbaar 
ministerie alleen inzage kan verstrekken in processtukken waarover het openbaar 
ministerie zelf beschikt. Dit standpunt is gebaseerd op de tekst van art. 149a lid 1 Sv, die de 
officier van justitie tijdens het opsporingsonderzoek verantwoordelijk maakt voor de 
samenstelling van de processtukken. Betoogd kan worden dat de officier van justitie deze 
verantwoordelijkheid slechts kan dragen ten aanzien van stukken die hij (dan wel: het 
openbaar ministerie) kent en heeft kunnen beoordelen. Stukken die zich nog bij de politie 

                                                             
321  Vgl. HR 13 oktober 2009, NJ 2009/604 m.nt. T.M. Schalken. 
322  Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 267-268. 
323  ‘De ambtenaren, met de opsporing van strafbare feiten belast, maken ten spoedigste proces-verbaal op van 

het door hen opgespoorde strafbare feit of van hetgeen door hen tot opsporing is verricht of bevonden’. 
324  Van Kampen & Hein 2013, 73. 



Modernisering Wetboek van Strafvordering: consequenties voor de verdediging 

 

 
77 

bevinden, en die nog niet zijn ingezonden naar het openbaar ministerie, zouden volgens 
deze redenering (op dat moment) nimmer als ‘processtukken’ kunnen worden aangemerkt.  
 
Maar ook zonder zo’n vergaand juridisch standpunt in te nemen, blijft van praktisch gewicht 
dat van de officier van justitie wordt verlangd dat hij ‘processtukken in materiële zin’ voegt 
bij de (verzameling van) ‘processtukken’ die aan de zittingsrechter worden voorgelegd ter 
finale berechting. Voor die voeging bij de processtukken – en dus, zo kan worden 
toegevoegd, voor het verstrekken van inzage in die processtukken – “[is] praktisch gezien 
uiteraard nog wel vereist dat het stuk bekend is aan het openbaar ministerie en dat het ook 
over dat stuk kan beschikken”.325 Nu een niet gering aantal opsporingsonderzoeken geheel 
door de politie wordt ‘gedraaid’, waarbij het politiedossier pas na afronding van het 
politieonderzoek in één keer integraal aan het openbaar ministerie wordt ingezonden, kan 
dit ertoe leiden dat inzage in processtukken niet vóór de inzending van die stukken aan het 
openbaar ministerie – en dus eerst ná afronding van het politieonderzoek – wordt 
verstrekt.326 Een vergelijkbaar mechanisme kan ook in FIOD-zaken worden waargenomen: 
veelal wordt eerst ná de inzending van het eind- of overzichtsverbaal aan het openbaar 
ministerie inzage verstrekt in het – wezenlijk – door de FIOD samengestelde dossier.  
 
Deze praktijk verhoudt zich slecht met de wens die door de wetgever is uitgesproken bij de 
totstandkoming van de Wet herziening processtukken:  

 
“Daadwerkelijke verbeteringen in de praktijk hangen verder in belangrijke mate samen 
met de organisatie en cultuur binnen de strafrechtspleging. Het gaat bijvoorbeeld bij 
complexe onderzoeken om vergroting van de bewustwording van het belang van het 
direct toevoegen van opsporingsresultaten aan het procesdossier. Met voeging van alle 
relevante stukken dient bijvoorbeeld niet te worden gewacht totdat een volgende fase in 
het opsporingsonderzoek intreedt. Bij grote fraudezaken waarbij de verdachte zich niet 
in voorlopige hechtenis bevindt, komt het voor dat het dossier pas vlak voor de 
dagvaarding ter terechtzitting alle stukken bevat. Dit dient zoveel mogelijk te worden 
voorkomen.”327  

 
Een ander veel gehoord praktisch bezwaar tegen het verstrekken van inzage in de 
processtukken treffen we aan in de uitspraak van de Rechtbank Maastricht d.d. 29 juli 2011: 
“De officier van justitie heeft zich in raadkamer op het standpunt gesteld dat er nog geen 
procesdossier is en dat de wel beschikbare, omvangrijke hoeveelheid stukken nog moeten 
worden beoordeeld op hun relevantie om al dan niet deel uit te maken van het te vormen 
procesdossier.”328 De rechtbank oordeelde dit onvoldoende en oordeelde dat inzage diende 
te worden verstrekt. 
 
Wij wezen er al op dat in de wettelijke regeling niet is voorgeschreven op welk moment een 
stuk als processtuk moet worden aangemerkt, of binnen welke termijn het openbaar 
ministerie inzage in de processtukken dient te verschaffen. Daarmee wordt ruimte gelaten 
aan het openbaar ministerie om ‘tactisch’ om te gaan met het aanmerken van en inzage 
verlenen in een processtuk. Onder de oude wettelijke regeling – dat is: de regeling zoals 
deze luidde vóór 1 januari 2013 – overwoog de Hoge Raad: 

 
“Bij de verdere beoordeling van het middel moet worden vooropgesteld dat een 
verdachte ingevolge art. 6 EVRM aanspraak kan maken op voldoende tijd en faciliteiten 
die nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging. Aan die verdragswaarborg 

                                                             
325  Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 268. Zie echter Reijntjes 2017, p. 156: “De officier kan zich er niet 

achter verschuilen dat dat hij de stukken nog niet heeft en dat nog geen procesdossier is gevormd.” 
326  Vgl. par. 5.2.1. 
327  Kamerstukken II 2009/10, 32468, nr. 3, p. 10. 
328  Rb. Maastricht 29 juli 2011, NbStraf 2012/35. 
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wordt in de Nederlandse wetgeving onder meer gestalte gegeven door een regeling die 
erin voorziet dat aan een verdachte zo spoedig mogelijk afschriften worden verstrekt 
van processtukken waarvan de kennisneming wettelijk is toegestaan. Waar het middel 
aanvoert dat de processtukken steeds ‘onverwijld’ aan de verdediging ter hand moeten 
worden gesteld, gaat het uit van een onjuiste opvatting. Zodanige verplichting vindt 
geen steun in het recht. Dat neemt niet weg dat een late verstrekking van stukken strijd 
kan opleveren met art. 6 EVRM.”329 

 
De Hoge Raad oordeelde vervolgens “het kennelijk door de Officier van Justitie beoogde 
tactisch uitstel van kennisneming van het [deskundigen]rapport” door de verdediging niet 
ontoelaatbaar.330 Onverwijlde inzageverschaffing aan de verdediging is kortom niet vereist 
en tactisch uitstel van dat moment is – binnen de grenzen van art. 6 EVRM – toelaatbaar. 
 
Indien de verdediging van oordeel is dat de officier van justitie in gebreke blijft om de 
kennisneming te verlenen, kan zij de rechter-commissaris op grond van art. 30 lid 2 Sv 
verzoeken daarvoor een termijn te stellen. De wet bepaalt niets over de vorm waarin het 
verzoek kan of moet worden gedaan. Daaruit lijkt afgeleid te kunnen worden dat het 
verzoek ex art. 30 lid 2 Sv niet noodzakelijk schriftelijk hoeft te worden gedaan, noch dat 
aan de onderbouwing daarvan hoge eisen zouden moeten worden gesteld. Ook hier geldt 
dat de verdediging er ook voor kan kiezen te berusten in de situatie dat zij geen kennis kan 
nemen van (alle) processtukken. 
 
De wet schrijft slechts voor dat de rechter-commissaris de officier van justitie op het 
verzoek hoort. Waarom niet ook is voorgeschreven dat de rechter-commissaris de 
verdediging als verzoekende partij moet horen, wordt uit de wetsgeschiedenis niet 
duidelijk.331 Evenmin is duidelijk of de rechter-commissaris, die bevindt dat de officier van 
justitie inderdaad in gebreke is om inzage in processtukken te verlenen, de vrijheid heeft om 
(desondanks) geen termijn te stellen waarbinnen de officier van justitie die inzage moet 
verschaffen.332 
 
In de wetsgeschiedenis is aan de orde gesteld welke consequenties verbonden zouden 
moeten worden aan een verzuim van de officier van justitie om binnen de door de rechter-
commissaris gestelde termijn inzage te verstrekken in processtukken. De minister 
overwoog in dat kader: 

 
“Met betrekking tot de voorgestelde termijnstelling door de rechter-commissaris heeft 
het OM de vraag gesteld welke mogelijkheden er voor de verdachte open staan als de 
verlening van kennisneming binnen de gestelde termijn (toch) uitblijft. […] Met het OM 
ben ik van mening dat als uitgangspunt heeft te gelden dat de officier van justitie de 
kennisneming binnen de gestelde termijn verleent, of – nog beter – inzage in de 
processtukken geeft zonder dat het nodig is dat de rechter-commissaris hierbij wordt 
betrokken. […] Er kunnen zich evenwel bijzondere omstandigheden voordoen die eraan 
in de weg kunnen staan om toch binnen de gestelde termijn te reageren. In dergelijke 
gevallen ligt het naar mijn mening op de weg van het openbaar ministerie om in overleg 
te treden met de verdediging (en eventueel de rechter-commissaris) teneinde 
duidelijkheid te verschaffen over de termijn waarbinnen alsnog de kennisneming kan 
worden verleend, respectievelijk besloten wordt over het voegen van stukken. Daarnaast 

                                                             
329  HR 10 januari 2012, NJ 2012/48. 
330  Vgl. Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 284. 
331  Van Kampen 2013, p. 205. 
332  Ontkennend: Reijntjes 2017, p. 157. 
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staat voor de verdachte de mogelijkheid open om de rechter-commissaris andermaal te 
verzoeken om een termijn te stellen.”333 

 
In (andere) instrumenten (dan een hernieuwde termijnstelling) om te bewerkstelligen dat 
de verdediging daadwerkelijk tijdig inzage in processtukken wordt verstrekt, voorziet het 
Wetboek van Strafvordering niet. 
 
Indien de officier van justitie van oordeel is dat het belang van het onderzoek dit vordert, 
kan hij de verdachte die om inzage in de processtukken heeft verzocht,334 de kennisneming 
van bepaalde processtukken onthouden (art. 30 lid 3 Sv). Deze onthouding moet de 
verdachte schriftelijk worden medegedeeld. Tegen deze beslissing kan hij een 
bezwaarschrift indienen bij de rechter-commissaris (art. 30 lid 4 Sv). Ook hier geldt dat de 
verdediging ook kan beslissen (voorlopig) te berusten in de onthouding.  
 
Sinds de inwerkingtreding van de Wet herziening processtukken wordt een bezwaarschrift 
onthouding stukken (art. 30 lid 4 Sv) nog slechts door de rechter-commissaris behandeld en 
niet meer door een meervoudige raadkamer van de rechtbank. Of die verandering heeft 
geleid tot een (iets) andere toets dan de toets die een meervoudig samengestelde raadkamer 
van de rechtbank zou aanleggen – bijvoorbeeld meer oog voor praktische aspecten en wat 
minder voor juridische aspecten – kan niet worden vastgesteld. 
 
Een bijzondere procedure is vormgegeven in art. 149b lid 1 Sv. Volgens deze bepaling is de 
officier van justitie bevoegd om, indien hij dit met het oog op de in art. 187d lid 1 Sv 
vermelde belangen noodzakelijk acht, de voeging van bepaalde stukken of gedeelten 
daarvan bij de processtukken achterwege te laten. Daartoe behoeft hij dan wel een 
schriftelijke machtiging van de rechter-commissaris; zie daartoe meer uitgebreid par. 3.3.5. 
De vordering van de officier van justitie tot die machtiging en de beschikking van de rechter-
commissaris worden bij de processtukken gevoegd. De verdediging wordt op deze 
vordering niet gehoord. Voor de verdediging staat ook geen beroep open tegen de 
beschikking van de rechter-commissaris. Beide kenmerken van de regeling hebben in de 
literatuur kritiek ontmoet.335 
 

3.3.4.6. Inzagerecht na dagvaarding/aanvang van het onderzoek ter zitting 
 
Op grond van art. 33 Sv mag de kennisneming van alle processtukken de verdachte, 
behoudens het bepaalde in art. 149b Sv, niet meer worden onthouden zodra de dagvaarding 
ter terechtzitting in eerste aanleg aan hem is betekend dan wel een strafbeschikking is 
uitgevaardigd.  
 
Kelder beschrijft dat in het Wetboek van Strafvordering van 1926 de momenten waarop het 
recht tot kennisneming van alle processtukken niet langer kon worden beperkt, alle lagen 
ná de afronding van het voorbereidend onderzoek.336 Met de introductie van de pro forma-
zitting bij Wet van 26 oktober 1973337 werd voor bepaalde zaken (namelijk die zaken 
waarbij de verdachte al een zekere termijn in voorlopige hechtenis had doorgebracht) 
verplicht gesteld om tot dagvaarding over te gaan op een moment dat het voorbereidend 
onderzoek mogelijk nog niet zou zijn voltooid. Het bezwaar dat de verdachte daardoor 

                                                             
333  Kamerstukken II 2009/10, 32468, 3, p. 20; Vgl. Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 282; Reijntjes 2017, p. 

157, noot 123, verwijst nog naar de – onzes inziens toch vooral theoretische – mogelijkheid “dat het negeren 
van deze termijn door het OM kan leiden tot niet-ontvankelijkheid in de vervolging”. 

334  Melai (losbl.) aant. 10 op art. 30 Sv. 
335  Vgl. Van Kampen & Hein 2013; Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 275; Melai (losbl.), aant. 4.3 op art. 30 

Sv. 
336  Kelder 2008, p. 526, met verwijzing naar Blok & Besier. 
337  Stb. 1973, 509. 
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mogelijk ontijdig inzage zou krijgen in stukken die hem tot dat moment in het belang van 
het onderzoek waren onthouden, werd in het parlementaire debat onderkend, maar door de 
minister terzijde geschoven: “De ondergetekende acht het toch minder juist wanneer een al 
enige maanden gedetineerde verdachte, en zijn raadsman, nog steeds in het onzekere verkeren 
omtrent de inhoud van een of meer bezwarende verklaringen in het dossier.”338 
 
Niettegenstaande deze opvatting van de wetgever is in de lagere rechtspraak aanvaard dat 
ook ná de betekening van een pro forma dagvaarding onthouding van processtukken 
mogelijk is.339 De wetgever heeft bij de totstandkoming van de Wet herziening 
processtukken deze stand van zaken onderkend en daarbij tevens onderkend dat de 
spanning die deze praktijk oplevert met de tekst van art. 33 Sv om een nadere regeling 
vraagt: 

 
“Vast staat dat de kwestie van het tijdstip waarop volledige kennisneming van 
processtukken moet worden verleend nauw samenhangt met de dagvaarding ter 
terechtzitting en het fenomeen van de pro forma terechtzitting. Voorop dient daarbij te 
staan dat aan de verdachte de kennisneming van de processtukken niet meer wordt 
onthouden indien het eindonderzoek een aanvang neemt. Zoals hierboven blijkt, doen 
zich echter in de praktijk gevallen voor waarin de maximale periode voor de voorlopige 
hechtenis, voorafgaand aan het onderzoek ter terechtzitting, niet lang genoeg is om het 
voorbereidend onderzoek af te ronden. De pro forma zitting biedt alsdan een oplossing 
om de verdachte, in verband met het bepaalde in art. 66, derde lid, Sv, in voorlopige 
hechtenis te kunnen houden. Jurisprudentieel is aanvaard dat onder die omstandigheden 
in uitzonderlijke gevallen ook onthouding van de kennisneming van bepaalde 
processtukken nog mogelijk is. Met het OM en de NVvR ben ik van mening dat een 
wettelijke regeling waarin duidelijker tot uitdrukking wordt gebracht dat het 
voorbereidende onderzoek een langere periode kan omvatten dan de periode die thans 
voortvloeit uit art. 66, derde lid, Sv in het licht van het voorgaande aangewezen is.”340 

 
De bedoelde nadere regeling is evenwel niet tot stand gekomen. Uit de hiervoor geciteerde 
passage uit de wetsgeschiedenis kan niet worden afgeleid dat de wetgever, die de geschetste 
praktijk heeft onderkend, daar afstand van heeft willen nemen. Het kan dus voorkomen dat 
de kennisneming van (reeds bestaande) processtukken op de voet van art. 30 lid 3 Sv aan de 
verdediging wordt onthouden, ook nadat een pro forma-zitting heeft plaatsgehad.341 
 
Ook na de (formele) aanvang van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg kan het 
opsporingsonderzoek voortduren. Dat is evident in het geval dat het onderzoek ter 
terechtzitting met een pro forma-zitting is aangevangen, maar ook in andere gevallen komt 
dat voor. Een onderzoek ter terechtzitting kan over meerdere zittingsdagen verspreid 
worden – bijvoorbeeld omdat het onderzoek op verzoek van de verdediging is aangehouden 
om getuigen bij de rechter-commissaris te horen. In de periode tussen de zittingsdagen kan 
nader opsporingsonderzoek plaatsvinden. Ook in de fase tussen de einduitspraak in eerste 
aanleg en de terechtzitting in hoger beroep kan nader opsporingsonderzoek plaatsvinden. 
 
Op zoek naar de regels die bepalen op welk moment aan de verdediging inzage behoort te 
worden verstrekt in de processtukken die in het (voortdurende) opsporingsonderzoek ná 

                                                             
338  Kamerstukken II 1972/73, 9994, 8, p. 4, in: Kelder 2008, p. 526. 
339  Kelder 2008, p. 530 e.v. Zie ook: Hermans 2012, noot 8: “In de rechtspraak op de voet van artikel 32 Sv wordt, 

strikt genomen contra legem, aanvaard dat onthouding van kennisneming van processtukken in het belang van 
het onderzoek ook mogelijk is na de betekening van de dagvaarding in eerste aanleg, en na schorsing van het 
onderzoek ter terechtzitting,” met verwijzingen naar jurisprudentie, alsmede Koole 2016; Vgl. Rb. Amsterdam 
9 mei 2007, ECLI:NL:RBAMS:2007:BA5058. 

340  Kamerstukken II 2009/10, 32468, 3, p. 24. 
341  Zo ook Koole 2016. 
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de aanvang van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg worden verkregen of 
gecreëerd, stuiten wij op het al aangehaalde arrest van de Hoge Raad van 10 januari 2012.342 
In deze zaak werd er over geklaagd dat de verdacht niet onverwijld inzage had gekregen in 
een deskundigenrapport dat tot stand was gekomen door opsporingshandelingen die plaats 
hadden gevonden ná de aanvang van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg. De 
Hoge Raad oordeelde: 

 
“De klacht die het oog heeft op art. 30 Sv faalt. Met juistheid heeft het Hof die bepaling 
niet van toepassing geacht nu blijkens de vaststelling van het Hof geen sprake is van een 
verzoek van de verdediging als in die bepaling bedoeld, terwijl ook overigens na aanvang 
van de terechtzitting geen sprake meer is van een voorbereidend onderzoek.” 

 
Volgens deze uitspraak verliest de regeling van art. 30 Sv dan ook haar werking met de 
overgang van het voorbereidend onderzoek343 naar de het eindonderzoek. Het Wetboek van 
Strafvordering (dat is gebaseerd op het procesmodel dat het onderzoek ter terechtzitting 
eerst aanvangt nadat het opsporings- en voorbereidend onderzoek is afgerond) bevat geen 
bepalingen die betrekking hebben op de verstrekking van inzage aan de verdediging van 
(nieuwe) processtukken die na de aanvang van het onderzoek ter terechtzitting worden 
gecreëerd of gevoegd.344 Dat brengt met zich dat in de procesfase die aanvangt met het 
uitbrengen van de (pro forma) dagvaarding, de verstrekking van inzage van de 
processtukken aan de verdediging slechts wordt genormeerd door art. 6 EVRM en 
beginselen van een goede procesorde.345 Hier schiet de wettelijke regeling onzes inziens 
eenvoudigweg tekort. 
 

3.3.4.7. Kortom: het inzagerecht 
 

In het perspectief van de onderzoeksvraag is niet zonder gewicht dat de huidige wettelijke 
regeling het initiatief voor de verstrekking van inzage in processtukken (en het overkomen 
van belemmeringen in die inzage, zoals vertraging zijdens het openbaar ministerie of een 
bevel onthouding processtukken) geheel bij de verdediging legt. Indien de verdediging niet 
om inzage verzoekt, of geen beroep op de rechter-commissaris doet om (volledige) inzage te 
bewerkstelligen, dan vindt geen (volledige) inzage plaats. De verdediging is naar huidig 
recht ter zake tot niets verplicht en kan er dus voor kiezen – uit overwegingen van kosten of 
strategie – om geen inzage te bewerkstelligen. 

 
Het moment waarop voor de verdediging recht op inzage in (de) processtukken toekomt 
kan naar huidig recht slechts diffuus genoemd worden. Art. 30 lid 1 Sv noemt twee 
onderscheiden momenten: het moment waarop een (rechts)persoon als verdachte wordt 
aangemerkt en (‘in elk geval’) het moment waarop de verdachte na zijn aanhouding voor het 
eerst als zodanig wordt verhoord. De onduidelijkheid die met het noemen van twee 

                                                             
342  HR 10 januari 2012, NJ 2012/48. 
343  Art. 132 Sv: ‘Onder het voorbereidende onderzoek wordt verstaan het onderzoek hetwelk aan de 

behandeling ter terechtzitting voorafgaat’. 
344  Enige normering vinden we nog in art. 301 lid 4 Sv: ‘Ten bezware van de verdachte wordt geen acht geslagen 

op stukken, die niet zijn voorgelezen of waarvan de korte inhoud niet overeenkomstig het derde lid is 
meegedeeld’.  

345  Vgl. HR 10 januari 2012, NJ 2012/48: “Het hof heeft in dit kader geoordeeld dat het kennelijk door de Officier 
van Justitie beoogde tactisch uitstel van kennisneming van het rapport niet onder alle omstandigheden strijdig 
is met een eerlijk proces of ongelijkheid van processuele middelen oplevert en dat in de gegeven omstandigheden 
van vormen van benadeling van de positie van de verdediging niet is gebleken. Het heeft vastgesteld dat voor de 
verdediging de mogelijkheden van bestudering van het rapport en het eventueel aanbinden van de strijd tegen 
de gehanteerde methode van onderzoek of de analyse en interpretatie van de onderzoeksgegevens door het 
uitstel niet is aangetast, zodat van strijd met art. 6 EVRM of van beginselen van een behoorlijke procesorde in 
dezen geen sprake is. Dat oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is ook niet onbegrijpelijk en 
toereikend gemotiveerd.” Vgl. Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 285, voetnoot 163. 



Mind the Gap 

 

 
82 

startmomenten is gecreëerd, kan in een concreet onderzoek door een officier van justitie 
tactisch worden benut. Daarbij voegen zich de tactische mogelijkheden om een betrokkene 
de status van verdachte te onthouden en om het eerste verdachtenverhoor uit te stellen.346 
Met name in onderzoeken die betrekking hebben op strafbare gedragingen die door een 
rechtspersoon zouden zijn verricht, is het eenvoudig om slechts de natuurlijke personen als 
verdachten van feitelijk leidinggeven aan te merken en te verhoren en de rechtspersoon zelf 
het inzagerecht te onthouden door deze niet formeel als verdachte aan te merken, of door af 
te zien van een verhoor van de (vertegenwoordiger van de) rechtspersoon. 
 
De verdediging heeft geen middelen om toekenning van de status van verdachte of een 
eerste verdachtenverhoor af te dwingen. Evenmin heeft de verdediging mogelijkheden om 
inzage in processtukken feitelijk te bewerkstelligen of af te dwingen. De rechter-
commissaris kan de officier van justitie slechts een termijn stellen (art. 30 lid 2 Sv). Indien 
de officier van justitie vervolgens de gestelde termijn negeert, is het enige middel dat 
vervolgens openstaat een hernieuwd verzoek om een (even krachteloze) termijnstelling 
door de rechter-commissaris. Als de verdediging inzage verzoekt, heeft zij kortom 
nauwelijks invloed op de vraag of en wanneer inzage wordt verstrekt. 
 
In het geval dat inzage wordt verstrekt, geldt dat in een voortschrijdend of nog niet afgerond 
onderzoek het dossier slechts een weergave behelst van de stand van het onderzoek tot dat 
moment. Inzage in een volledig of definitief dossier kan dan ook eerst worden verstrekt ná 
afronding van het opsporingsonderzoek. 
 
Ook na de aanvang van het onderzoek ter terechtzitting kan onder omstandigheden, en in 
tegenspraak met de schijnbaar evidente tekst van art. 33 Sv, aan de verdachte de 
kennisneming van bepaalde, al bestaande processtukken worden onthouden. Ten aanzien 
van processtukken die eerst ná de aanvang van het onderzoek ter terechtzitting door het 
openbaar ministerie worden ontvangen, gecreëerd of bij de processtukken worden gevoegd, 
geldt dat er geen wettelijke bepalingen zijn die het recht op inzage van de verdediging in die 
stukken regelen. Art. 30 lid 1 Sv is slechts van toepassing op het voorbereidend onderzoek. 
In de procesfase die aanvangt met het uitbrengen van de (pro forma) dagvaarding wordt de 
verstrekking van inzage van de processtukken aan de verdediging slechts genormeerd door 
art. 6 EVRM en beginselen van een goede procesorde. 

 

3.3.5. Art. 34 Sv: inzage en toevoeging van (proces)stukken door de verdediging 
 

Het staat de verdediging te allen tijde vrij om stukken waarover zij beschikt aan de rechter 
over te leggen. Dat kan de verdediging voorafgaand aan de terechtzitting in eerste aanleg 
doen, maar ook bij pleidooi in hoger beroep.347 Van de verdediging mag – als de relevantie 
van de over te leggen stukken niet evident is – verwacht worden dat zij die relevantie nader 
toelicht of motiveert. De uitoefening van die bevoegdheid is voorts, aldus de Hoge Raad in 
zijn uitspraak van 29 juni 2010, onderworpen aan de eisen die voortvloeien uit de 
beginselen van een behoorlijke procesorde.348 Dat houdt volgens de Hoge Raad in dat de 
zittingsrechter zal moeten beoordelen of aan die eisen is voldaan, waarbij mede betekenis 
toekomt aan de (belastende dan wel ontlastende) aard van de over te leggen bescheiden of 
stukken en, indien het gaat om belastende bescheiden of stukken, aan de (al dan niet 

                                                             
346  Wij laten dan nog maar rusten welke tactische speelruimte een officier van justitie mogelijk nog zou hebben 

in het geval een verdachte weliswaar reeds als zodanig is verhoord, maar in dat verband (nog) niet is 
aangehouden. 

347  Art. 414 lid 1 Sv benoemt deze bevoegdheid voor het hoger beroep uitdrukkelijk, maar zij geldt ook voor de 
behandeling in eerste aanleg. Zie T&C Sv 2017, aant. 2 op art. 414 Sv; Jebbink 2014, par. 24.12.1. 

348  HR 29 juni 2010, NJ 2010/409. 
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complexe) aard van de te berechten zaak en het stadium waarin de procedure zich 
bevindt.349 
 
Deze jurisprudentie is niet van onwaarde geworden met de inwerkingtreding van art. 34 Sv 
per 1 januari 2013.350 Het eerste lid van art. 34 Sv stelt buiten twijfel dat de verdediging een 
verzoek tot voeging van stukken (ook) aan de officier van justitie kan doen. Het belang van 
de nieuwe regeling ten opzichte van de eerdere jurisprudentie ligt met name in het tweede 
lid en vierde lid van art. 34 Sv. De achtergrond van deze regeling is onder meer dat debat 
kan bestaan over de vraag of beoordeling en selectie van relevant materiaal door de officier 
van justitie wel volledig is geweest: zijn alle ‘processtukken in materiële zin’ bij de 
‘processtukken in formele zin’ gevoegd? 
 
Het eerste lid van art. 34 Sv heeft zowel betrekking op stukken waarover de verdediging 
wel, maar de officier van justitie niet beschikt, als op stukken waarover de officier van 
justitie beschikt maar die hij niet bij de processtukken heeft gevoegd.351 In het geval het 
betreffende stuk bij de verdediging noch bij de officier van justitie voorhanden is (omdat het 
bij een derde berust) is art. 34 Sv niet van toepassing.352 
 
De verdediging zal de relevantie van het te voegen materiaal voldoende hebben te 
onderbouwen.353 Deze motivering kan lastig zijn in de gevallen waarin de verdediging niet 
beschikt over de stukken die zij (mogelijk) relevant acht.354 Om deze onderbouwing 
mogelijk te maken, bepaalt art. 34 lid 2 Sv dat de verdachte de officier van justitie kan 
verzoeken om toestemming om kennis te nemen van ‘de stukken, bedoeld in het eerste lid’. 
Strikt genomen is de tekst van deze bepaling in het licht van de jurisprudentie van de Hoge 
Raad te beperkt geredigeerd.355 De tekst suggereert dat een verzoek tot inzage op de voet 
van art. 34 lid 2 Sv slechts betrekking kan hebben op de stukken waarvan op grond van het 
eerste lid van art. 34 Sv de voeging is verzocht. Een bredere interpretatie, waarbij de inzage 
ex art. 34 lid 2 Sv betrekking kan hebben op een ruimere verzameling stukken, teneinde de 
verdediging in staat te stellen een verzoek om een selectie daarvan bij de processtukken te 
voegen te motiveren, sluit beter aan bij de eisen die de beginselen van een behoorlijke 
procesorde stellen.356 Ook dit verzoek op de voet van het tweede lid van art. 34 Sv tot 
kennisneming in stukken die zich onder de officier van justitie bevinden dient te worden 

                                                             
349  Een afwijzende beslissing op een verzoek om nadere bescheiden of stukken van overtuiging over te leggen 

zal de rechter dienen te motiveren aan de hand van de beginselen van behoorlijke procesorde. Indien de 
rechter het verzoek toewijst, zal hij de overgelegde stukken bij zijn beraadslaging dienen te betrekken. 

350  Vgl. Kamerstukken II 2009/10, 32468, 3, p. 27-28. 
351  Melai (losbl.), aant. 3 op art. 34 Sv; Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 269; Kamerstukken II 2009/10, 

32468, 3, p.28. 
352  T&C Sv 2017, aant. 2a op art. 34 Sv. 
353   “De aan de verdachte geboden mogelijkheid van art. 34 betekent niet dat de verdachte zich met allerlei 

onbestemde en ‘open’ verzoeken tot de officier van justitie kan wenden. Het moet steeds gaan om specifiek 
omschreven stukken. Dit was ook al vastgelegd in bestaande jurisprudentie. Zie bijvoorbeeld HR 17 oktober 
1995, NJ 1996, 147” (Kamerstukken II 2009/10, 32468, 3, p. 27). Zie ook EHRM 6 maart 2012, appl.nr. 
59577/08 (Leas/Estland), par. 81. 

354  Hermans 2012. 
355  Vgl. HR. 31 januari 2012, NJ 2012/102. 
356  “De omstandigheid dat beginselen van een behoorlijke procesorde meebrengen dat aan de verdediging de 

kennisneming van video-opnamen niet mag worden onthouden, brengt niet mee dat die opnamen zonder meer 
als processtuk aan het procesdossier dienen te worden toegevoegd. In het dossier dienen te worden gevoegd 
stukken die redelijkerwijze van belang kunnen zijn hetzij in voor de verdachte belastende hetzij in voor hem 
ontlastende zin. Indien de verdediging de betrouwbaarheid of de rechtmatigheid van de verkrijging van ten 
overstaan van de politie afgelegde verklaringen betwist, behoren door de verdediging aan te duiden gedeelten 
van de opnamen die deze betwisting zouden kunnen ondersteunen, als redelijkerwijze van belang zijnde stukken 
in beginsel aan de processtukken te worden toegevoegd” (HR 31 januari 2012, NJ 2012/102); Vgl. 
Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 269; Melai (losbl.), aant. 3 op art. 34 Sv. 
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gemotiveerd.357 Aan die motivering lijken echter minder hoge eisen te moeten worden 
gesteld dan aan de motivering van een verzoek ex art. 34 lid 1 Sv.358 

 
De officier van justitie kan een verzoek tot kennisneming op de voet van art. 34 lid 2 Sv 
slechts weigeren indien hij van oordeel is dat de stukken niet als processtukken kunnen 
worden aangemerkt, dan wel hij dit onverenigbaar acht met de in art. 187d lid 1 Sv 
vermelde belangen359 en behoeft daarvoor machtiging van de rechter-commissaris (art. 34 
lid 4 Sv). Onder gelijke voorwaarde kan de officier van justitie weigeren uitvoering te geven 
aan een verzoek tot voeging ex art. 34 lid 1 Sv. De wet schrijft niet voor dat de verdediging 
door de rechter-commissaris wordt gehoord op de vordering van de officier van justitie.360 
 
Na aanvang van het onderzoek ter terechtzitting dient de verdediging een verzoek tot het 
voegen van (proces)stukken te richten tot de zittingsrechter.361 In die fase is de 
inzageprocedure van art. 34 lid 2 Sv niet van toepassing, hetgeen niet wegneemt dat de 
zittingsrechter op grond van de beginselen van behoorlijke procesorde het openbaar 
ministerie kan bevelen de verdediging inzage te verschaffen in stukken die het openbaar 
ministerie onder zich heeft, doch niet bij de processtukken heeft gevoegd.362 
 
3.3.6. Aanvulling met materiaal dat niet in het bezit van de 

opsporingsautoriteiten is 
 

Bij de bespreking van art. 34 Sv is opgemerkt dat die bepaling slechts ziet op stukken 
waarover de verdediging wel, maar de officier van justitie niet beschikt, dan wel op stukken 
waarover de officier van justitie beschikt maar die hij niet bij de processtukken heeft 
gevoegd. In het geval het betreffende stuk bij de verdediging noch bij de officier van justitie 
voorhanden is (omdat het bij een derde berust) is art. 34 Sv niet van toepassing. Het staat de 
verdediging vrij om – indien zulke stukken kunnen worden verkregen door vrijwillige 
medewerking van de derde – die stukken zelfstandig te vergaren en vervolgens op de voet 
van art. 34 lid 1 Sv, dan wel door rechtstreekse toezending aan de zittingsrechter, aan de 
processtukken te doen toevoegen. Waar de verdediging zulke vrijwillige medewerking niet 
kan verkrijgen, is zij aangewezen op anderen. In het Nederlandse stelsel zijn geen 
bevoegdheden tot het bevelen van uitlevering of het verstrekken van gegevens aan de 
verdediging toebedeeld. 
 
Het lijkt niet bestreden dat de verdediging in het vooronderzoek het verzoek kan doen aan 
de officier van justitie om ten behoeve van het onderzoek á decharge gebruik te maken van 
de hem toekomende bevoegdheden.363 Deze gang van zaken is echter niet wettelijk geregeld. 
Welke eisen aan zo’n verzoek moeten worden gesteld, bijvoorbeeld ten aanzien van de 
onderbouwing daarvan, en welke eisen aan de officier van justitie moeten worden gesteld, 
bijvoorbeeld ten aanzien van de beslistermijn of de onderbouwing van een weigering, is dan 

                                                             
357  Kamerstukken II 2009/10, 32468, 3, p. 28. 
358  Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 269-270. 
359  Art. 187d lid 1 Sv ziet op het door de rechter-commissaris (ambtshalve, op vordering van de officier van 

justitie of op verzoek van de verdachte of diens raadsman of de getuige) beletten dat antwoorden op vragen 
betreffende een bepaald gegeven ter kennis komen van de officier van justitie, de verdachte en diens 
raadsman, indien er gegrond vermoeden bestaat dat door de openbaarmaking van dit gegeven (a) de getuige 
ernstige overlast zal ondervinden of de uitoefening van zijn ambt of beroep ernstig zal worden belemmerd; 
(b) een zwaarwegend opsporingsbelang wordt geschaad; of (c) het belang van de staatsveiligheid wordt 
geschaad. 

360  Zie Hermans 2012, p. 307: “Inbreng van de verdediging is ook hier niet gewaarborgd.” 
361  Corstens/Borgers & Kooijmans 2018 wijst op de art. 328 en 315 Sv, op grond waarvan de zittingsrechter 

geacht moet worden de verantwoordelijkheid voor de volledigheid van het dossier te dragen (p. 267 en p. 
271). Vgl. Groenhuijsen & Knigge 2001, p. 467. 

362  Vgl. HR 3 maart 1998, NJ 1998/856; HR 31 januari 2012, NJ 2012/102; HR 2 oktober 2012, NJ 2012/575. 
363  Zie bijv. art. 96 Sv, art. 96a Sv en art. 126nd Sv. 
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ook onduidelijk.364 Vanuit het perspectief van de verdediging, die geen opdracht ten aanzien 
van de waarheidsvinding draagt, is daarbij ongemakkelijk dat (in eerste instantie aan de 
wederpartij) de selectie van het relevante materiaal moet worden overgelaten.365 
 
Op de voet van art. 182 Sv kan de verdachte die (reeds) als verdachte van een strafbaar feit 
is verhoord of die reeds ter zake van een strafbaar feit wordt vervolgd, de rechter-
commissaris verzoeken om onderzoekshandelingen te verrichten.366 In de hier besproken 
situatie zou zo’n verzoek moeten inhouden dat de rechter-commissaris ten behoeve van de 
verdediging onderzoekshandelingen verricht, die bestaan in het door de rechter-
commissaris ambtshalve gebruik maken van bevoegdheden die hem zijn toegekend.367 Deze 
variant is in de wet niet geregeld. Volgens de tekst van art. 182 lid 7 Sv kan de rechter-
commissaris slechts ambtshalve bevoegdheden uitoefenen ter zake een feit waarvoor de 
verdachte in voorlopige hechtenis is gesteld. Strikte lezing van deze bepaling brengt met 
zich dat de niet-voorlopig gehechte verdachte dus niet-ontvankelijk is in een verzoek tot het 
ambtshalve toepassen van bevoegdheden door de rechter-commissaris. Een minder strikte 
lezing van deze bepaling houdt in dat de rechter-commissaris bevoegd is om – ook in geval 
van een niet-voorlopig gehechte verdachte – ambtshalve onderzoekshandelingen te 
verrichten indien hij (reeds) op de voet van art. 181-182 Sv onderzoekshandelingen 
verricht.368 In die lezing lijkt een verzoek van een niet-voorlopig gehechte verdachte om 
ambtshalve onderzoekshandelingen te verrichten slechts ontvankelijk, indien zo’n verzoek 
is voorafgegaan door een ander verzoek zijdens de verdediging – bijvoorbeeld een verzoek 
tot het horen van getuigen – dat door de rechter-commissaris is toegewezen.  
 
In elk geval dient het verzoek tot het verrichten van onderzoekshandelingen schriftelijk te 
worden gedaan en gemotiveerd te zijn (art. 182 lid 2 en 3 Sv). Maatstaf voor toewijzing van 
het verzoek is of de rechter-commissaris de toepassing van zijn ambtshalve bevoegdheid 
noodzakelijk acht (art. 182 lid 7 Sv). 369 Dat is een restrictievere maatstaf dan de maatstaf of 
de inwilliging van het verzoek ‘in het belang van de verdediging is’ of ‘relevant voor het 
onderzoek’. In geval van een niet-ontvankelijkverklaring van het verzoek of een weigering 
door de rechter-commissaris om de gevraagde onderzoekshandelingen te verrichten, kan de 
verdachte door middel van een bezwaarschrift het verzoek door de raadkamer van de 
rechtbank behandeld krijgen (art. 182 lid 6 Sv). 
 
Opmerking verdient dat bepaalde bevoegdheden die aan de officier van justitie ter 
beschikking staan – met name de vordering gegevensverstrekking van art. 126nd Sv e.v. – 
niet (ook) aan de rechter-commissaris zijn toegekend. Dat brengt bijvoorbeeld met zich dat, 
ingeval van een weigering van de officier van justitie om tegemoet te komen aan een 
verzoek van de verdediging om ten behoeve van het onderzoek á decharge mogelijk 
ontlastende gegevens te vorderen die zich onder een derde bevinden, de verdediging een 

                                                             
364  Reijntjes 2017, p. 164, merkt ter zake op: “Is het verzoek redelijk, dan behoort er aan te worden voldaan, 

omdat een evenwichtig onderzoek in ieders belang is. Een verplichting om het in te willigen bestaat echter niet, 
en zeker niet om dit op korte termijn te doen.” 

365  Vgl. Reijntjes 2017, p. 162. 
366  In par. 3.3.4.7 is al besproken dat het vereiste dat de verdachte reeds moet zijn gehoord een aangrijpingspunt 

kan zijn voor tactisch opereren door het openbaar ministerie. Met name in het geval de verdachte een 
rechtspersoon is, kan het onderzoek zich geheel richten op de feitelijk leidinggevers. De rechtspersoon zelf 
wordt dan in het geheel niet of pas heel laat in het onderzoek gehoord. Zodoende kan aan deze verdachte 
eenvoudig de toegang tot de rechter-commissaris worden onthouden. Mogelijkheden voor de verdediging 
om te bewerkstelligen dat de verdachte (op korte termijn) ook als verdachte wordt verhoord zijn er naar 
huidig recht niet. 

367  Zie bijv. art. 104, art. 105 en art. 110 Sv. 
368  Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 390-393. 
369  Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 391. 
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dergelijk verzoek niet aan de rechter-commissaris kan doen en de verdediging over die 
weigering van de officier van justitie dus slechts met de zittingsrechter in gesprek kan.370  

 
In zijn arrest van 3 maart 2015 heeft de Hoge Raad een scherpe temporele grens gesteld aan 
de bevoegdheden van de rechter-commissaris ex art. 182 Sv.371 Na de kennisgeving door de 
officier van justitie dat tot dagvaarding zal worden overgegaan – dat is dus nog vóór de 
aanvang van de terechtzitting door het doen uitroepen van de zaak door de voorzitter (art. 
270 Sv) – is de rechter-commissaris op grond van dit arrest nog slechts bevoegd tot 
afronding van het lopende onderzoek ex art. 181-183 Sv, zolang het onderzoek ter 
terechtzitting nog niet is aangevangen. Ná die kennisgeving is voor nieuwe vorderingen of 
verzoeken ex art. 181-183 Sv geen plaats meer, hetgeen met zich brengt dat tegen de 
afwijzing van zulke verzoeken evenmin bezwaar kan worden ingesteld. Indien ná de 
aanvang van het onderzoek ter terechtzitting de zaak op de voet van art. 316 Sv wordt 
teruggewezen naar de rechter-commissaris voor nader onderzoek, zijn nieuwe verzoeken 
ex art. 182 Sv ‘niet op hun plaats’. De grondslag voor dit standpunt vindt de Hoge Raad in 
het derde lid van art. 316 Sv, dat bepaalt dat op het onderzoek door de rechter-commissaris 
de bepalingen van de tweede tot en met de vijfde en zevende afdeling van de Derde Titel van 
Boek 2 van overeenkomstige toepassing zijn. Tot deze bepalingen behoort art. 182 Sv 
niet.372 
 
Als gezegd zijn aan de verdediging geen bevoegdheden tot het bevelen van uitlevering of het 
verstrekken van gegevens toebedeeld. De afdelingen waarnaar art. 316 Sv verwijst, bevatten 
geen bepalingen die zien op dwangmiddelen of bevoegdheden van de rechter-commissaris 
ten aanzien van beslag, doorzoeking of het vorderen van de uitlevering van bescheiden of 
gegevens. De ambtshalve bevoegdheden die aan de rechter-commissaris ter beschikking 
staan, zijn daarbij uitdrukkelijk beperkt tot de gevallen waarin hij uit hoofde van art. 181-
183 Sv onderzoekshandelingen verricht.373 De ondubbelzinnige tekstuele beperking in art. 
104 Sv en art. 105 Sv brengt vervolgens met zich dat in het geval de zittingsrechter van 
oordeel is dat het onderzoek onvolledig is en in reactie op een verzoek of verweer van de 
verdediging bijvoorbeeld van mening is dat er aanleiding is om stukken aan het dossier te 
doen toevoegen die zich nog bij derden bevinden, de opdracht daartoe niet aan de rechter-
commissaris verstrekt kan worden. De wens van de zittingsrechter schept immers nog geen 
bevoegdheid tot inbeslagneming bij de rechter-commissaris.374 

 
Overzien wij het voorgaande, dan zijn de mogelijkheden voor het voegen in het dossier van 
stukken die bij de verdediging noch de officier van justitie voorhanden zijn – dus 
welbeschouwd: de eigen onderzoeksmogelijkheden van de verdediging waar het gaat om 
het verkrijgen van nieuwe (potentiële) processtukken – uiterst beperkt. De verdediging kan 
de officier van justitie verzoeken bepaalde bevoegdheden uit te oefenen. Aan de rechter-
commissaris komen niet alle bevoegdheden toe waarover de officier van justitie beschikt, 
hetgeen in die gevallen (met name waar het betreft de gegevensvordering) met zich brengt 
dat de verdediging geheel aan de welwillendheid van haar wederpartij is overgeleverd. De 
resterende bevoegdheden van de rechter-commissaris – die zich beperken tot fysieke 
stukken – staan uitsluitend in het vooronderzoek ter beschikking. Vanaf het moment dat de 
officier van justitie kennis heeft gegeven dat tot dagvaarding zal worden overgegaan, kan de 

                                                             
370  Naar ons oordeel kan een ‘onderzoekshandeling’ die op de voet van art. 182 Sv aan de rechter-commissaris 

wordt verzocht immers niet zijn een bevel aan de officier van justitie om de hem toegekende bevoegdheden 
aan te wenden. 

371  HR 3 maart 2015, NJ 2015/311 m.nt. Borgers. 
372  Zie daarover nader Brouwer 2015. 
373  Vgl, bijv. art. 104 Sv: ‘Buiten het geval hij uit hoofde van de artikelen 181 tot en met 183 

onderzoekshandelingen verricht, vindt inbeslagneming door de rechter-commissaris slechts plaats op 
vordering van de officier van justitie’. 

374  Vgl. Brouwer 2015. 
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verdediging de rechter-commissaris niet meer verzoeken om van zijn bevoegdheden 
gebruik te maken.375 Na de aanvang van het onderzoek ter terechtzitting is uitsluitend de 
officier van justitie nog bevoegd; de bevoegdheden van de rechter-commissaris zijn 
uitdrukkelijk beperkt tot onderzoekshandelingen in het vooronderzoek. De zittingsrechter 
kan de rechter-commissaris dan ook niet opdragen om dergelijk nader onderzoek uit te 
voeren. 

 
3.3.7. Het recht op (proces-)stukken in samenhang beschouwd 
 
Het voorgaande overziende komen wij in relatie tot het recht op (proces-)stukken tot de 
volgende conclusies. 
 
Voor de verdediging is het recht om daadwerkelijk (en tijdig) kennis te kunnen nemen van 
de processtukken van cruciaal belang. Alleen indien de verdediging kennis draagt van 
hetgeen daarin is vermeld, is de verdediging immers in staat om gebruik te maken van haar 
verdedigingsrechten en (daadwerkelijk) als procespartij te participeren in het strafproces. 
De wettelijke regeling legt het initiatief voor de verstrekking van inzage van processtukken 
(en het overkomen van belemmeringen in die inzage) geheel bij de verdediging. Indien de 
verdediging niet om inzage verzoekt, of geen beroep doet op de rechter-commissaris om 
(volledige) inzage te bewerkstelligen (art. 30 lid 2 Sv), dan vindt geen (volledige) inzage 
plaats. De verdediging kan er naar huidig recht dus voor kiezen om – uit overwegingen van 
kosten of strategie – geen inzage te bewerkstelligen.  
 
Daar waar de verdediging te kennen geeft de processtukken te willen ontvangen om 
(eventueel) te kunnen participeren, is evenwel niet gezegd dat gegarandeerd is dat die 
processtukken ook daadwerkelijk (tijdig) worden ontvangen.  
 
Allereerst is het moment waarop de verdediging (desgevraagd) het recht op inzage van de 
processtukken toekomt, naar huidig recht nogal diffuus te noemen. Art. 30 lid 1 Sv noemt 
twee onderscheiden momenten: het moment waarop een (rechts)persoon als verdachte 
wordt aangemerkt en (‘in elk geval’) het moment waarop de verdachte voor het eerst als 
zodanig wordt verhoord (na aanhouding). De onduidelijkheid die met het noemen van twee 
startmomenten is gecreëerd, kan in een concreet onderzoek door een officier van justitie 
tactisch worden benut. Daarbij voegen zich de tactische mogelijkheden om een betrokkene 
de status van verdachte voorshands te onthouden en om het eerste verdachtenverhoor uit 
te stellen. De verdediging heeft geen middelen om toekenning van de status van verdachte 
of een eerste verdachtenverhoor af te dwingen. Evenmin heeft de verdediging 
mogelijkheden om inzage in processtukken feitelijk te bewerkstelligen of af te dwingen. De 
rechter-commissaris kan de officier van justitie slechts een termijn stellen. Indien de officier 
van justitie vervolgens de gestelde termijn negeert, is het enige middel dat vervolgens 
openstaat een hernieuwd verzoek om een (even krachteloze) termijnstelling door de 
rechter-commissaris. Kortom: als de verdediging inzage verzoekt, heeft zij, niettegenstaande 
de bedoelingen van de wetgever, nauwelijks invloed op de vraag of en wanneer inzage 
wordt verstrekt. Dat geldt ook (of zelfs) nadat aan de verdachte een dagvaarding is 
betekend. Weliswaar bepaalt art. 33 Sv dat de kennisneming van alle processtukken de 
verdachte niet mag worden onthouden (behoudens art. 149b Sv) zodra een dagvaarding ter 
terechtzitting in eerste aanleg aan hem is betekend (of een strafbeschikking is 
uitgevaardigd), maar dat betekent (nog) niet dat nadien tot stand gekomen processtukken 

                                                             
375  Van der Meij merkt in T&C Sv 2017, Inleidende opmerkingen 2.e bij art. 181-183 Sv, dan ook terecht op dat 

voor de verdachte die zich in voorlopige hechtenis bevindt, de verdediging onder het vooruitzicht leeft dat na 
ommekomst van de maximale termijn van voorlopige hechtenis een pro forma-zitting zal plaatsvinden. Dan 
heeft de verdediging slechts enkele weken de tijd om onderzoekswensen te formuleren, alvorens een pro 
forma-zitting wordt aangekondigd, welke aankondiging op zichzelf al tot gevolg heeft dat de rechter-
commissaris zijn bevoegdheid om nieuwe verzoeken van de verdediging in behandeling te nemen verliest. 
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onverwijld moeten worden verstrekt – al was het alleen maar omdat art. 30 Sv in die fase 
van het strafproces niet van toepassing is.376 In de procesfase die aanvangt met het 
uitbrengen van de (pro forma) dagvaarding, wordt de verstrekking van inzage van de 
processtukken aan de verdediging slechts genormeerd door art. 6 EVRM en beginselen van 
een goede procesorde. 
 
In het geval dat inzage desgevraagd daadwerkelijk wordt verleend, geldt allereerst dat – 
vanwege de geschetste mogelijkheden van tactisch uitstel die ook ten aanzien van 
individuele processtukken kunnen worden aangewend – de verdediging geen garantie heeft 
dat de inzage zich ook uitstrekt over alle beschikbare processtukken. Mogelijk worden delen 
van het dossier immers nog ‘informeel onthouden’. Voorts geldt dat in een voortschrijdend 
of nog niet afgerond onderzoek het dossier slechts een weergave behelst van de stand van 
het onderzoek tot dat moment. Datzelfde geldt voor het aan de verdachte gemaakte verwijt, 
in welk licht de processtukken (door de verdediging) dienen te worden bezien: dat verwijt 
kan gedurende de gehele loop van het strafproces (inclusief hoger beroep) door de officier 
van justitie gewijzigd en aangevuld worden, al geldt dat na het uitbrengen van de 
dagvaarding een wijziging van de tenlastelegging er niet toe mag leiden dat niet langer 
sprake is van hetzelfde feit in de zin van art. 68 Sr (art. 313 Sv). Dat bemoeilijkt 
daadwerkelijk participatie door de verdediging in de aanloop naar de zitting.  

 
In het kader van die participatie kan de verdediging er belang bij hebben stukken aan het 
dossier te laten toevoegen. Gedurende het voorbereidend onderzoek kan (moet) een 
dergelijk verzoek op de voet van art. 34 lid 1 Sv aan de officier van justitie worden gedaan. 
Met het oog daarop kan de verdediging op de voet van art. 34 lid 2 Sv een gemotiveerd 
verzoek doen aan de officier van justitie tot kennisneming van stukken die zich onder de 
officier van justitie bevinden, zodat de verdediging kan beoordelen welke stukken naar haar 
oordeel door de officier van justitie ten onrechte niet aan (oorspronkelijke) dossier werden 
toegevoegd. Met machtiging van de rechter-commissaris kan de officier van justitie 
kennisneming en voeging op verzoek van de verdediging ex art. 34 Sv evenwel weigeren, 
indien hij van oordeel is dat de stukken niet als processtukken kunnen worden aangemerkt, 
dan wel hij dit onverenigbaar acht met de in art. 187d lid 1 Sv vermelde belangen. Die 
belangen gaan in dat geval voor op het belang van de verdachte om op die wijze te (kunnen) 
participeren in het strafproces. 
 
In het geval dat een te voegen of te beoordelen stuk bij de verdediging noch bij justitie 
voorhanden is (omdat het bij een derde berust), is de situatie (nog) complexer. In dat geval 
is art. 34 Sv namelijk niet van toepassing. Aan de verdediging zijn geen bevoegdheden tot 
het bevelen van uitlevering of het verstrekken van gegevens toebedeeld. Indien de 
verdediging stukken of gegevens niet kan verkrijgen door vrijwillige medewerking van de 
derde waar deze onder berusten, is zij aangewezen op de medewerking van de officier van 
justitie dan wel de rechter-commissaris. De ambtshalve bevoegdheden van de rechter-
commissaris ter zake zijn evenwel beperkt en ten aanzien van het doen van een vordering 
verstrekking gegevens niet-bestaand. Vanaf het moment dat de officier van justitie kennis 
heeft gegeven dat tot dagvaarding zal worden overgegaan, kan de verdediging de rechter-
commissaris bovendien op grond van de jurisprudentie van de Hoge Raad niet meer 
verzoeken om van zijn bevoegdheden gebruik te maken. In die situatie is uitsluitend de 
officier van justitie nog bevoegd; de bevoegdheden van de rechter-commissaris zijn 
uitdrukkelijk beperkt tot onderzoekshandelingen in het vooronderzoek. De zittingsrechter 
kan de rechter-commissaris dan ook niet opdragen om zulk nader onderzoek uit te voeren. 
 
De mogelijkheden voor het voegen in het dossier van stukken die bij de verdediging noch bij 
justitie voorhanden zijn – dus welbeschouwd: de eigen onderzoeksmogelijkheden van de 

                                                             
376  HR 10 januari 2012, NJ 2012/48. 
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verdediging waar het gaat om het verkrijgen van nieuwe (potentiële) processtukken om via 
die weg te kunnen participeren in het strafproces – zijn daarmee uiterst beperkt. 
 
3.4. Getuigen  

 
3.4.1. Inleiding  
 
Wat betreft de positie van de verdediging met betrekking tot het horen van getuigen wordt 
het Nederlandse recht sterk beïnvloed door de jurisprudentie van het EHRM inzake het 
recht van art. 6 lid 3 onder d EVRM om getuigen à charge te (doen) ondervragen en getuigen 
à décharge op te roepen en te ondervragen onder dezelfde voorwaarden als die welke 
gelden bij de getuigen à charge.377 Art. 6 lid 3 onder d EVRM vormt, zoals hiervoor reeds 
werd aangegeven, een nadere, doch niet uitputtende, uitwerking van art. 6 lid 1 EVRM, dat 
het recht op een eerlijk proces (‘als geheel’) beoogt te waarborgen.  
 
De in het Wetboek van Strafvordering neergelegde regeling betreffende de mogelijkheden 
voor de verdediging om getuigen te (doen) horen bestaat in hoofdlijnen uit een regeling 
omtrent het getuigenverhoor door de rechter-commissaris – vanouds dé mogelijkheid voor 
de verdediging om getuigen aan te dragen om te worden gehoord door de rechter-
commissaris en daarbij (in de regel) aanwezig te kunnen zijn en vragen te kunnen (laten) 
stellen – alsmede uit een regeling omtrent verzoeken door de verdediging (aan de officier 
van justitie of de zittingsrechter) tot oproeping van getuigen ter terechtzitting om aldaar te 
(kunnen) worden gehoord. De invloed van de EHRM-jurisprudentie op het 
ondervragingsrecht vindt haar basis echter niet in deze regeling, maar in de regeling van het 
gebruik van getuigenverklaringen voor het bewijs.378 Sinds het de auditu-arrest uit 1926 (en 
daarop ‘voortbouwende’ arresten van de Hoge Raad) is het toegestaan dat een verklaring 
van een getuige die tijdens het vooronderzoek is afgelegd en op schrift is gesteld door een 
ander (politieambtenaar of rechter-commissaris), kan worden gebruikt voor het bewijs.379 
In de Nederlandse procespraktijk is dit de normale gang van zaken. Dat betekent dat de 
verdediging in de meeste gevallen in actie zal moeten komen en een verzoek moet indienen 
om een getuige bij de rechter-commissaris of ter terechtzitting te kunnen ondervragen.380 
Aangezien dergelijke initiatieven via de wettelijke regeling van oproeping vorm moeten 
krijgen,381 heeft deze bewijsrechtelijke kwestie invloed op de ‘formele’ regeling van de 
oproeping. 
 
De Wilde schrijft op basis van de jurisprudentie van het EHRM twee doelen toe aan het 
ondervragingsrecht.382 Het materiële doel van het ondervragingsrecht is in zijn visie gelegen 
in het onderzoeken van de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van afgelegde 
verklaringen, welke – vanzelfsprekend – vooral van belang zal zijn bij het ondervragen van 
de getuige à charge. Zo nam het EHRM in de zaak Delta tegen Frankrijk een schending van 
art. 6 lid 3 onder d jo art. 6 lid 1 EVRM aan, omdat de verdachte en zijn raadsman niet de 
gelegenheid hadden gekregen “to test the witnesses’ reliability or cast doubt on their 
credibility”.383 Het belang van deze geloofwaardigheids- en betrouwbaarheidstoets is 
gelegen in de mogelijke implicaties die het aankaarten van eventuele inconsistenties, 

                                                             
377  Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 714. 
378  Zie voor de tweedeling in de regeling inzake oproeping en ondervraging en de bewijsregeling ook De Wilde 

2015, p. 120.  
379  Vgl. HR 1 februari 1994, NJ 1994/427 m.nt. G.J.M. Corstens en meer recent HR 23 september 2014, NJ 

2014/488 m.nt. M.J. Borgers. 
380  De Wilde 2015, p. 107-108. 
381  De Wilde 2015, p. 191 en daar aangehaalde jurisprudentie. 
382  De Wilde 2015, p. 37-40. Onderstaande beschrijving van deze doelen is in belangrijke mate ontleend aan de 

uiteenzetting daarvan door De Wilde en de door hem aangehaalde jurisprudentie in dat kader. 
383  EHRM 19 december 1990, appl.nr. 11444/85 (Delta/Frankrijk), par. 37; De Wilde 2015, p. 37. 
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onzuiverheden of onvolledigheden kunnen hebben voor het rechterlijk oordeel.384 Het 
formele doel van het ondervragingsrecht betreft de reeds aangestipte equality of arms: 
“[h]et ondervragingsrecht vormt een tegengewicht tegen de sterke positie van het openbaar 
ministerie.”385 Het recht van art. 6 lid 3 onder d EVRM beoogt, volgens het EHRM, immers “a 
full “equality of arms” in the matter”.386  
 
Van de genoemde doelen ziet men in de jurisprudentie van de Hoge Raad enkel het 
materiële doel terug, aldus De Wilde; equality of arms wordt niet (expliciet) genoemd.387 Het 
is overigens uiteraard evenwel mogelijk, zo onderkent ook De Wilde, dat de verdediging in 
de praktijk met de uitoefening van het ondervragingsrecht een ander doel wenst te 
bereiken. Zo kan bijvoorbeeld een getuigenverzoek worden gedaan in de hoop dat dit 
verzoek wordt afgewezen, opdat dit (later in het proces) tot problemen kan leiden in het 
kader van het gebruik voor het bewijs van de eerder door deze getuige afgelegde 
verklaring.388  
 
De uitoefening van het ondervragingsrecht zal voor de verdediging vooral een middel zijn 
om ‘haar (kant van het) verhaal te doen’ en dit met verklaringen te kunnen onderbouwen. In 
het kader van het horen van een getuige à charge zal de bijdrage van de ondervraging dus 
kunnen bestaan uit het toetsen van de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van het 
bewijs (namelijk: de belastende verklaring) en daarmee het indirect tegenspreken van de 
tenlastelegging.389 Betreffende de ondervraging van een getuige à décharge kan de 
meerwaarde gelegen zijn in “[de] staving van de betwisting van de tenlastelegging”.390 Dat 
kan zowel een directe betwisting zijn, bijvoorbeeld door het aandragen van een alternatief 
scenario, als een indirecte betwisting van het tenlastegelegde betreffen, bijvoorbeeld het 
aandragen van een verklaring welke de betrouwbaarheid of geloofwaardigheid van de 
belastende verklaring van een andere getuige in twijfel trekt.  
 
De wettelijke regeling omtrent de positie van de verdediging met betrekking tot (het horen 
van) getuigen – het verzoeken van het doen horen van een getuige, het bijwonen van het 
getuigenverhoor en het (kunnen) stellen van vragen aan de getuige – ziet op het oproepen 
en horen door de rechter-commissaris, het oproepen door de officier van justitie om te 
worden gehoord ter terechtzitting, het oproepen en horen door de rechtbank en het 
oproepen en horen door het hof. Ondanks het feit dat getuigenverhoor door de politie aan 
de orde van de dag is, bevat het huidige Wetboek van Strafvordering geen wettelijke 
regeling ter zake en is derhalve ook de positie van de verdediging ten aanzien van (het 
horen van) getuigen bij en door de politie niet gereguleerd.  
 
De verdediging mag zelf personen benaderen die als getuigen zouden kunnen of willen 
optreden in zijn zaak, als uitvloeisel van de vrijheid die de raadsman heeft zelfstandig 
onderzoek in te stellen naar voor de verdediging relevante feiten. De ruimte daartoe wordt 
evenwel begrensd door de tuchtrechtelijke regel dat de raadsman zich dient te onthouden 

                                                             
384  De Wilde 2015, p. 37-38. 
385  De Wilde 2015, p. 38. 
386  EHRM 8 juni 1976, NJ 1978/223 (Engel e.a./Nederland), par. 91; De Wilde 2015, p. 38. 
387  De Wilde 2015, p. 108-109. Zie bijvoorbeeld het daar genoemde arrest HR 28 juni 1983, NJ 1983/798 m.nt. 

Th.W. van Veen, r.o. 4.2. 
388  De Wilde 2015, p. 39-40. 
389  Vgl. HR 4 juli 2017, NJ 2017/440 m.nt. T. Kooijmans. Bij de respondenten van de ‘focusgroep advocatuur’ 

bestaat overigens de indruk dat verzoeken om getuigen ter zitting te horen om ook het non-verbale gedrag 
van de getuige door de rechters te kunnen laten waarnemen, vrijwel altijd worden afgewezen, hoewel (het 
waarnemen van) dit gedrag in hun ervaring juist wel weer een rol speelt, indien het de verdachte zelf betreft: 
zie par. 5.2.4. 

390  HR 1 juli 2014, NJ 2014/441, m.nt. M.J. Borgers, r.o. 2.6 en HR 4 juli 2017, NJ 2017/440 m.nt. T. Kooijmans. 
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van handelingen die naar redelijke verwachting de rechtmatige waarheidsvinding door de 
justitiële autoriteiten nadeel zal berokkenen.391 
 
3.4.2. Het (kunnen) horen van getuigen bij de politie  
 
3.4.2.1. Geen wettelijke regeling 
 
Het Wetboek van Strafvordering kent vele bepalingen omtrent het oproepen en horen van 
getuigen, maar dat geldt zoals opgemerkt niet voor het politiële getuigenverhoor. Ofschoon 
de meeste getuigen door de politie worden verhoord, ontbreekt iedere wettelijke regeling 
daaromtrent. Of en in hoeverre de verdediging daarom kan verzoeken of daarbij aanwezig 
kan of moet zijn, is mitsdien niet genormeerd. In de praktijk wordt door de verdachte en/of 
diens raadsman niet zelden bij de politie en/of de officier van justitie aangegeven dat een 
bepaalde persoon als getuige zou moeten (of kunnen) worden gehoord. De raadsman kan 
ook, indien de verdediging bekend is met het voornemen een bepaalde getuige door de 
politie te laten horen, vragen om aanwezig te zijn bij het verhoor van die getuige.392 Deze 
gang van zaken ontbeert naar huidig recht normering; op grond waarvan dergelijke 
verzoeken van de verdediging moeten worden beoordeeld is niet geregeld.393  
 
Nu de rechter-commissaris in een vroeg stadium – althans: nadat de verdachte als zodanig is 
verhoord – door de verdediging kan worden ingeschakeld om onderzoekshandelingen te 
verrichten ex art. 182 lid 1 Sv, is het mogelijk dat de verdediging via de rechter-commissaris 
– die het getuigenverhoor aan de politie kan delegeren op grond van art. 177 Sv – 
aanwezigheid bij het politieverhoor van de getuige ‘afdwingt’ op grond van de regeling van 
art. 182 jo art. 186a jo art. 177 Sv.394 Deze route lijkt vooral aangewezen als kan worden 
voorzien dat de getuige in een later stadium niet (bij de rechter-commissaris of op zitting) 
zal (kunnen) verschijnen, of als het op grond van de kwetsbaarheid van de getuige 
onwenselijk is om deze getuige meerdere malen te horen.395 De jurisprudentie van het 
EHRM vergt met zoveel woorden anticipatie op (het ontbreken van) latere 
ondervragingsmogelijkheden, waarbij met nadruk wordt gewezen op waarborgen zoals het 
toewijzen van een raadsman aan de verdachte.396 Voor de verdediging zal echter in de regel 
onzichtbaar zijn of en zo ja welke getuigen door de politie (zullen) worden gehoord, zodat 
de verdediging op een dergelijk verhoor – althans haar aanwezigheid daarbij – evenmin 
(adequaat) kan anticiperen.  
 

3.4.2.2. Kennisneming van (processen-verbaal van) bij de politie afgelegde 
getuigenverklaringen 

 
Een recht op informatie omtrent de vraag welke getuigen bij de politie zijn gehoord en wat 
zij daarbij hebben verklaard, ontleent de verdediging alleen aan de hiervoor reeds 

                                                             
391  Spronken 2001, p. 565 en daar aangehaalde bronnen. Gedragsregel 22.1 van de in 2018 gewijzigde 

Gedragsregels voor advocaten bepaalt in dat kader dat de advocaat zich zorgvuldig opstelt in zijn contacten 
met getuigen en geen handelingen zal verrichten die zouden kunnen leiden tot ongeoorloofde beïnvloeding 
van getuigen. 

392  Concept MvT bij Boek 3, p. 12; Spronken 2001, p. 564-579. 
393  De Wilde 2015, p. 255. 
394  Zie voor een mooi voorbeeld – in een volgens de rechtbank evenwel ‘bijzondere zaak’ – de beschikking van 

de Rb. Gelderland 13 december 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6453, waarin de rechtbank de aanwezigheid van 
de raadsman en regie door de rechter-commissaris nodig achtte bij een studioverhoor van zeer jonge 
getuigen en niet akkoord ging met het argument van de officier van justitie dat het opsporingsonderzoek nog 
in een beginstadium was, het verhoor al was gepland en dat later nog verzoeken om verhoor van de getuigen 
gedaan konden worden. 

395  Dat laatste was het geval in de hiervoor genoemde zaak van de Rb. Gelderland 13 december 2017, 
ECLI:NL:RBGEL:2017:6453. 

396  Zie in het bijzonder EHRM 15 december 2015, NJ 2017/294 m.nt. B.E.P. Myer (Schatschaschwili/Duitsland). 
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behandelde regeling van art. 30-34 Sv inzake het recht op kennisneming van de 
processtukken. Zoals uit par. 3.3 volgt, is een aanspraak van de verdediging op 
kennisneming van processen-verbaal van getuigenverhoren van verschillende voorwaarden 
afhankelijk. Voorschriften wat betreft het moment waarop een stuk als processtuk moet 
worden of zijn aangemerkt en de termijn waarbinnen de officier van justitie moet voldoen 
aan het verzoek van de verdediging om kennisneming ontbreken; met inschakeling van de 
rechter-commissaris ex art. 30 lid 2 Sv om de officier van justitie ter zake een termijn te 
stellen, kan daadwerkelijk (tijdige) inzage niet worden afgedwongen.  
 
In het belang van het onderzoek kan door de officier van justitie voorts worden besloten 
getuigenverklaringen tijdelijk te ‘onthouden’ op voet van art. 30 lid 3 Sv.397 Voor zover dat 
een officiële onthoudingsbeslissing is (en niet slechts een ‘feitelijke’), dient de officier van 
justitie in dat geval schriftelijk aan de verdachte mede te delen dat de stukken die hij kan 
inzien/in afschrift ontvangt niet compleet zijn. Ingevolge art. 30 lid 4 Sv kan de verdachte 
(telkens na periodes van dertig dagen) tegen een dergelijke (officiële) beslissing tot 
onthouding een bezwaarschrift indienen bij de rechter-commissaris.398 Hoewel niet 
duidelijk is of de toetsing door de rechter-commissaris afwijkt van de toetsing die de 
rechtbanken eerder (onder de oude wet) uitvoerden, geldt bij de (formele) onthouding van 
processtukken nog altijd als maatstaf de ernstige vrees voor belemmering van de 
waarheidsvinding – bijvoorbeeld in de vorm van het benaderen van gehoorde (of nog te 
horen) getuigen.399 De rechter-commissaris kan daarbij ingevolge art. 177a Sv over alle 
stukken beschikken en de onthoudingsbeslissing als gevolg daarvan vol toetsen.400 In dat 
licht is het van belang dat de verdediging haar belangen bij (spoedige) inzage in de stukken 
duidelijk maakt en de rechter-commissaris dan ook inzicht geeft in eventueel te voeren 
verweren, hetgeen evenwel op voorhand (buitengewoon) lastig kan zijn, indien het de 
verdediging niet bekend is welke stukken de verdediging precies onthouden worden.  
 
Als het gaat om processen-verbaal van getuigenverklaringen, kan de officier van justitie op 
de voet van het bepaalde in art. 32 lid 2 Sv voorts aanleiding hebben om bepaalde stukken 
niet in afschrift aan de verdediging te verstrekken, in het belang van de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of zwaarwichtige 
gronden aan het algemeen belang ontleend. Ook tegen een dergelijke weigering (om 
bepaalde stukken in afschrift te verstrekken) kan de verdachte, na mededeling van die 
weigering door de officier, een bezwaarschrift indienen bij de rechter-commissaris (lid 4). 
In dat geval blijft het recht op kennisneming als zodanig echter wel bestaan. 
 
Een meer vergaande bevoegdheid komt de officier van justitie toe op grond van het 
bepaalde in art. 149b jo art. 187d lid 1 onder a Sv, inhoudende dat de officier kan weigeren 
om stukken bij de processtukken te voegen vanuit het belang om de getuige te beschermen 
tegen ernstige overlast. De officier van justitie behoeft daartoe een schriftelijke machtiging 
van de rechter-commissaris. Alleen de vordering, de machtiging en het door de officier van 

                                                             
397  Processen-verbaal van getuigenverhoren bij de politie behoren immers niet tot de stukken waarvan 

volledige kennisneming ex art. 31 Sv niet aan de verdachte mag worden onthouden; art. 31 Sv heeft alleen 
betrekking op verhoren waarbij de verdachte of de  raadsman de bevoegdheid heeft gehad tegenwoordig te 
zijn – en een dergelijke bevoegdheid kent het wetboek ten aanzien van de verhoren van de getuige door de 
politie ten enenmale niet.   

398  Het is de vraag in hoeverre de verdediging die weet of denkt dat getuigenverklaringen bestaan die haar 
(feitelijk) niet verschaft worden (zonder officiële onthoudingsbeslissing), een bezwaarschrift kan indienen 
op voet van art. 30 lid 4 Sv. De gepubliceerde rechtspraak laat zien dat dergelijke bezwaren onder de oude 
regeling wel ontvankelijk werden verklaard. Zie Rb. Utrecht 1 december 2010, 
ECLI:NL:RBUTR:2010:BL3071. Of dat iets kan opleveren, is vraag twee. Zie Rb. Amsterdam 26 juli 2013, 
ECLI:NL:RBAMS:2013:5180.  

399  Zie bijv. Rb. Middelburg 13 juli 2010, ECLI:NL:RBMID:2010:BN3569. 
400  Een en ander betekent kennelijk niet dat de rechter-commissaris altijd alle individuele stukken zal willen 

beoordelen; zie Rb. Amsterdam 26 juli 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:5180. 
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justitie ter zake opgemaakt proces-verbaal (zie art. 149b lid 2 Sv) worden dan bij de 
processtukken gevoegd. De verdediging heeft in dat geval niet de mogelijkheid om via een 
bezwaarschrift achteraf op te komen tegen deze beslissing; evenmin schrijft de wet voor dat 
de verdediging hierover wordt gehoord door de rechter-commissaris voorafgaand aan de 
machtiging. Dezelfde regeling is van toepassing als niet het belang van bescherming van de 
getuige, maar een zwaarwegend opsporingsbelang de officier van justitie (met machtiging 
van de rechter-commissaris) doet besluiten om niet over te gaan tot voeging van (het 
proces-verbaal van) een getuigenverklaring (art. 149b lid 1 jo art. 187d lid 1 onder b Sv).  
 
3.4.2.3. Kennisneming van registraties van getuigenverhoren 
 
Over de positie van de verdediging met betrekking tot het horen van getuigen bij of door de 
politie in het specifieke geval van auditief en audiovisueel registreren van een 
politieverhoor zijn regels neergelegd in de Aanwijzing auditief en audiovisueel 
registreren.401 Deze Aanwijzing kent enige bepalingen over de kennisneming van 
registraties door de verdachte en/of diens raadsman en verstrekking van registraties aan de 
verdediging die zijn gebaseerd op de jurisprudentie ter zake.  
 
De Hoge Raad bepaalde in 1997 dat aan de verdediging op grond van de algemene 
beginselen van behoorlijke procesorde kennisneming van registraties van verhoren die 
(nog) niet aan de processtukken zijn toegevoegd, niet mag worden onthouden.402 Dat het 
verhoor geregistreerd is, moet blijken uit het proces-verbaal van het getuigenverhoor. Het 
door de Hoge Raad geformuleerde recht op kennisneming van die registraties is evenwel 
niet onbeperkt; bij afweging tegen de gerechtvaardigde belangen van de afgebeelde 
personen kan het belang van inzage van de verdachte (thans ex art. 34 lid 2 Sv) het 
onderspit delven. Dat kan tot gevolg hebben dat alleen de raadsman (en niet ook de 
verdachte) in de gelegenheid wordt gesteld de beelden te bekijken.403 De verdediging kan 
aan het openbaar ministerie (vervolgens) verzoeken om (delen van) registraties aan de 
processtukken toe te voegen (op voet van art. 34 lid 1 Sv).  
 
In de Aanwijzing worden twee situaties van door de verdediging gewenste kennisneming 
van registraties benoemd: de situatie dat de verdachte samen met zijn raadsman de 
registratie van zijn eigen verhoor wenst te bekijken en de situatie dat de raadsman de 
registratie van het verhoor van een getuige/aangever wenst te bekijken. Beide verzoeken 
moeten, aldus de Aanwijzing, worden gedaan door de raadsman aan de behandeld officier 

                                                             
401  Aanwijzing AVR, inw.tr. 1 januari 2013, Stcrt. 2012, 26900. De Aanwijzing geeft aan in welke gevallen een 

auditieve dan wel audiovisuele registratie verplicht is en door wie op basis waarvan in andere gevallen tot 
een dergelijke registratie kan worden besloten. In de Aanwijzing zelf is niets geregeld over het informeren 
van de verdediging over een voorgenomen (te registreren) verhoor van getuigen, het al dan niet toelaten van 
de verdediging bij een dergelijk verhoor of de vraag hoe de verdediging zelf om een dergelijk verhoor van de 
getuige kan verzoeken. Dat de raadsman in de praktijk aanwezig kan zijn tijdens het te registreren verhoor, 
blijkt uit het feit dat in de Aanwijzing onder meer wordt opgemerkt dat de raadsman in de meekijkruimte 
kan plaatsnemen en dat in het proces-verbaal van het verhoor de naam van de raadsman van de verdachte 
wordt genoemd, waarbij voorts wordt vermeld of de raadsman bij het verhoor aanwezig was en waar hij zich 
tijdens het verhoor bevond. In de regel zal de raadsman bij een geregistreerd verhoor ‘landen’ via de rechter-
commissaris (ex art. 177 Sv), maar het is niet uitgesloten dat de officier van justitie daartoe zelf opdracht 
geeft. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de rechter-commissaris opdracht aan de politie kan geven de 
raadsman bij gedelegeerde verhoren toe te laten, maar in de wet is niet geregeld dat de rechter-commissaris 
een dergelijke opdracht moet geven. Zie Kamerstukken II 1993/94, 23251, 6, p. 9-10.  

402  HR 21 oktober 1997, NJ 1998/133. Ook Richtlijn 2012/13/EU bepaalt dat, in het licht van een eerlijk proces, 
toegang van de verdediging moet worden verzekerd tot ‘all material evidence’ (art. 7 lid 2), waaronder 
(‘where appropriate’) foto’s en audio- en video-opnames (overweging 31). De clausulering lijkt echter 
strenger te zijn dan de eisen opgenomen in de Dev Sol-jurisprudentie van de Hoge Raad waar het gaat om 
opnames die geen verhoren betreffen. 

403  HR 21 oktober 1997, NJ 1998/133 m.nt. A.C. ‘t Hart; HR 7 mei 1996, NJ 1996/687 m.nt. T.M. Schalken; HR 31 
januari 2012, NJ 2012/102. 
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van justitie of advocaat-generaal. De behandelend officier van justitie of advocaat-generaal 
stelt de onderzoeksleider vervolgens van het verzoek in kennis. Het bekijken geschiedt in 
een (uitkijk-)ruimte aangewezen door de betreffende opsporingsinstantie. De situatie dat de 
verdachte zonder raadsman de registratie van een getuigenverhoor wenst te bekijken, 
wordt niet genoemd. In zoverre strookt de Aanwijzing niet met de hiervoor besproken 
jurisprudentie, op basis waarvan het weliswaar is toegestaan de verdachte kennisneming 
van de opname van een verhoor van een getuige te onthouden ter bescherming van 
belangen van de getuige, maar de regel niettemin is dat de verdachte recht op kennisneming 
heeft, dat in zo’n geval door zijn raadsman wordt uitgeoefend.404 Hoewel het in een aantal 
gevallen waarin de Aanwijzing registratie verplicht stelt, begrijpelijk is dat de uitzondering 
tot regel is verheven (zedendelicten en kwetsbare getuigen), is dat in veel andere situaties 
van registraties niet zonder meer aan de orde. 
 
Uit de Aanwijzing volgt ook dat de registratie van het verhoor als uitgangspunt niet (in 
kopie) aan de verdediging wordt verstrekt. Deze regel lijdt slechts uitzondering als de 
officier van justitie, de hoofdadvocaat-generaal of de rechter daartoe opdracht geeft. 
Verstrekking vindt dan plaats onder de voorwaarden dat de verhoorde persoon 
onherkenbaar wordt gemaakt en de verdediging een verklaring tekent dat de registratie niet 
zal worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt. Dit uitgangspunt geldt blijkens de 
Aanwijzing ook als (delen van) de registraties (door de officier van justitie of op bevel van 
de rechter) bij de processtukken zijn gevoegd. De Aanwijzing vermeldt in dit verband dat de 
Hoge Raad heeft bepaald dat onder omstandigheden privacybelangen van de getuige 
kunnen prevaleren.405 Dat is in die zin merkwaardig, dat in art. 32 lid 1 Sv is bepaald dat van 
stukken die mogen worden ingezien, de verdachte ook een afschrift kan verkrijgen, tenzij de 
officier van justitie (ex lid 2) bepaalt dat geen afschrift wordt verstrekt, onder meer ter 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ook hier verheft de Aanwijzing dus de 
uitzondering tot de regel. De Aanwijzing is kortom restrictiever dan – en in zoverre in strijd 
met – de wettelijke regeling en de daarop gebouwde jurisprudentie. 
 

3.4.3. Getuigen horen bij de rechter-commissaris 
 
3.4.3.1. De regeling van art. 182 Sv  
 
Art. 182 Sv, waarin het recht voor de verhoorde verdachte is neergelegd de rechter-
commissaris te verzoeken onderzoekshandelingen te verrichten, vormt een tweeluik met 
art. 181 Sv, waarin is neergelegd hoe de officier van justitie de rechter-commissaris kan 
adiëren. Een belangrijk soort ‘onderzoekshandelingen’ betreft het horen van getuigen op 
verzoek van de verdediging en op vordering van de officier van justitie; de ambtshalve 
bevoegdheid tot horen van getuigen (en deskundigen) is pas aan de orde als de rechter-
commissaris reeds uit andere hoofde bij het onderzoek is betrokken (art. 182 lid 7 Sv).  
 
Onder de per 1 januari 2013 in werking getreden Wet versterking positie rechter-
commissaris wordt meer dan voorheen van de rechter-commissaris een proactieve en regie-
voerende rol verwacht in de vorm van toezicht op het verloop van het vooronderzoek en het 
verrichten van onderzoekshandelingen (vooral) op verzoek de officier van justitie en de 
verdediging.406 Met de nieuwe regeling werd onder meer beoogd de doorlooptijden in 
strafzaken te verkorten; zaken zouden eerder op de terechtzitting kunnen worden 
aangebracht en de terechtzitting zou efficiënter kunnen worden ingericht (onder meer 
doordat minder verzoeken van de verdediging tot aanvullend onderzoek door de rechter-

                                                             
404  HR 31 januari 2012, NJ 2012/102. 
405  HR 8 februari 1994, NJ 1994/295. 
406  Kamerstukken II 2009/10, 32177, 7, p. 2 en p. 5. 
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commissaris behoeven worden gehonoreerd),407 als de verdediging in een vroeg(er) 
stadium meer invloed op het onderzoek zou krijgen.408 De regeling van art. 182 Sv strekt er 
dan ook toe de verdediging op elk moment het onderzoek te laten aanvullen en bijsturen en 
haar zo vroeg mogelijk aan te zetten tot het kenbaar maken van zienswijzen en wensen met 
betrekking tot het onderzoek.409 
 
De verdediging heeft in het bijzonder belang bij het getuigenverhoor door de rechter-
commissaris (waarbij getuigen verplicht zijn te verschijnen en vragen te beantwoorden en 
waartoe de rechter-commissaris dwangmiddelen ter beschikking staan, zie art. 213 Sv e.v.) 
als het gaat om getuigen (meestal: à décharge) die bij de politie niet zijn gehoord of niet zijn 
verschenen, temeer als te verwachten valt dat deze getuigen op enig moment niet 
gemakkelijk meer te traceren zijn,410 en om getuigen die (buiten aanwezigheid van de 
verdediging) bij de politie belastend hebben verklaard zelf vragen te kunnen (laten) stellen 
en soms onder ede te laten antwoorden (vgl. art. 186a Sv en art. 216 Sv). Daarin ligt een 
belangrijke mogelijkheid voor de verdediging om het onderzoek voorafgaand aan de 
beslissing tot dagvaarding ‘bij te sturen’ en ontlastend materiaal naar voren te laten 
komen.411 In het algemeen geldt dat het in een zo vroeg mogelijk stadium ondervragen van 
getuigen mogelijk maakt dat bepaalde kwesties zo vroeg mogelijk (en voordat het geheugen 
van de getuige hem in de steek laat) aan de zaak worden toegevoegd en dat de verdediging 
in staat wordt gesteld daarop ter terechtzitting in te gaan. 
 
Ingevolge art. 182 Sv heeft de verdachte, vanaf het moment waarop hij voor het eerst is 
verhoord ter zake van het strafbare feit, toegang tot de rechter-commissaris. Op grond van 
art. 241b lid 1 Sv komt deze bevoegdheid ook zijn raadsman toe. De verdachte kan de 
rechter-commissaris in dat kader verzoeken onderzoekshandelingen te verrichten; 
daaronder wordt ook verstaan het horen van getuigen (en deskundigen), nu dit behoort tot 
het onderzoek dat aan de rechter-commissaris is toebedeeld. Aan dit verzoek van de 
verdachte stelt de wettelijke regeling een aantal eisen: het verzoek moet schriftelijk worden 
gedaan, gericht zijn aan de rechter-commissaris in het rechtsgebied van vervolging of 
verhoor (lid 2), het feit op en de gewenste onderzoekshandelingen te bevatten en dient met 
redenen omkleed te zijn (lid 3). De ‘formele’ eisen worden niet stringent opgevat; indien de 
officier van justitie in het verzoek is gekend en spoed is geboden, kan het verzoek ook 
mondeling plaatsvinden. 

 

3.4.3.1.1. Beoordelingsmaatstaf rechter-commissaris 
 
Het criterium op basis waarvan de rechter-commissaris beslist op verzoeken tot het horen 
van getuigen (en deskundigen), is in de MvT bij de Wet versterking positie rechter-
commissaris als volgt weergegeven: “De RC wijst het verzoek van de verdachte af, indien de 
gevraagde onderzoekshandeling niet kan bijdragen aan enige in de zaak te nemen 
beslissing.”412 Elders wordt de maatstaf verwoord als (dat) “aan te nemen valt dat de RC 
verzoeken zal inwilligen tenzij deze relevantie missen.”413 In de regel wordt voor de invulling 
van dit criterium aansluiting gezocht bij het criterium van het verdedigingsbelang zoals 
opgenomen in art. 264 lid 1 onder c Sv en door de Hoge Raad verwoord in (onder meer) het 
arrest van 1 juli 2014.414 In dat arrest oordeelde de Hoge Raad dat het verdedigingsbelang 
(alleen dan) ontbreekt, indien het horen van de getuige “in redelijkheid niet van belang [kan] 

                                                             
407  Kamerstukken II 2009/10, 32177, 3, p. 18. 
408  Zie hierover onder meer Mul 2013, p. 185-193; Beaujean 2013, p. 33-48. 
409  T&C Sv 2017, aant. 1 op art. 182. 
410  Beaujean 2013, p. 68. 
411  Beaujean 2013, p. 68. 
412  Kamerstukken II 2009/10, 32177, 3, p. 16.  
413  Kamerstukken II 2009/10, 32 177, 6, p. 23. 
414  HR 1 juli 2014, NJ 2014/441 m.nt. M.J. Borgers. Zie ook HR 4 juli 2017, NJ 2017/440 m.nt. T. Kooijmans. 
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zijn voor enige in zijn zaak te nemen beslissing dan wel redelijkerwijze moet worden 
uitgesloten dat die getuige iets over bedoelde punten zou kunnen verklaren”.415 Dat 
uitgangspunt heeft tot gevolg dat de rechter(-commissaris)416 terughoudendheid in acht 
dient te nemen bij de afwijzing van verzoeken tot het horen van getuigen (en deskundigen).  
 
Uit de gehanteerde maatstaf vloeit evenwel (evenzeer) voort dat de verdediging het verzoek 
dusdanig dient te motiveren dat de ontvanger van het verzoek – in dit geval de rechter-
commissaris – daadwerkelijk aan het belang van de verdediging bij het horen van de 
verzochte getuige(n) en/of deskundigen kan toetsen. Derhalve dient de verdediging aan te 
geven waarom het horen van een specifieke getuige (of deskundige) relevant is voor “enige 
in de strafzaak uit hoofde van art. 348 en 350 Sv te nemen beslissing”.417 In het kader van een 
getuige à décharge kan dit betekenen dat de verdediging redenen geeft voor het doen horen 
van deze getuige, “wier verklaringen kunnen strekken tot staving van de betwisting van het 
tenlastegelegde dan wel ter onderbouwing van een verweer of standpunt dat betrekking heeft 
op een van de andere door de rechter uit hoofde van de art. 348-350 Sv te nemen 
beslissingen”.418 De motivering zal zich, betreffende een reeds eerder gehoorde getuige à 
charge, moeten toespitsen op de toetsing van de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van 
deze getuige en zijn verklaring.419 Dat die verklaring bij de processtukken is gevoegd, is 
daartoe als zodanig niet voldoende: gemotiveerd dient te worden waarin, “gegeven de 
voeging van de reeds afgelegde verklaring bij de processtukken, de relevantie van het horen 
van de getuige is gelegen”.420 
 
Het voorgaande impliceert dat de verdediging, om aan te kunnen geven waarom het horen 
van de betreffende getuige met het oog op de vragen van art. 348-350 Sv van belang is, in de 
motivering van het verzoek daartoe met enige mate van precisie dient aan te geven 
waarover de getuige kan verklaren.421 In de woorden van Borgers: “[d]e toelichting zal 
zodanig moeten zijn dat het de rechter duidelijk wordt dat en waarom het horen van die 
getuige relevant is voor de uitkomst van de zaak.”422 Dat betekent, zoals De Wilde opmerkt, 

                                                             
415  HR 1 juli 2014, NJ 2014/441 m.nt. M.J. Borgers, r.o. 2.4-2.5.  
416  Vgl. Rb. Amsterdam 23 juni 2017, ECLI:NLRBAMS:2017:5006: “Vooropgesteld wordt dat de RC verzoeken als 

de onderhavige afwijst indien de gevraagde onderzoekshandelingen niet kunnen bijdragen aan enige door de 
rechtbank in deze zaak te nemen beslissing in het kader van de art. 348 en 350 Sv. De rechtbank zal moeten 
toetsen of de beslissing van de RC in het licht daarvan kan standhouden.” Zie ook Rb Amsterdam 1 maart 2017, 
ECLI:NL:RBAMS:2017:1683 en Rb. Gelderland 23 maart 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:1646. 

417  HR 1 juli 2014, NJ 2014/441 m.nt. M.J. Borgers, r.o. 2.6. In HR 23 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:72 
oordeelde de Hoge Raad expliciet dat op verzoeken tot het horen van deskundigen dezelfde maatstaf van 
toepassing is. Zie omtrent de toe te passen maatstaf ook Borgers in punt 5 van zijn noot bij HR 1 juli 2014, NJ 
2014/441, waar hij betoogt dat de terughoudendheid van het openbaar ministerie en de rechter slechts 
‘gelden‘ voor zover de motivering van het verzoek deugdelijk is.  

418 HR 4 juli 2017, NJ 2017/440 m.nt. T. Kooijmans. Uit het arrest volgt overigens dat voor de eisen die worden 
gesteld aan het verzoek tot het horen van getuigen naar het oordeel van de Hoge Raad in beginsel geen 
verschil maakt of een dergelijk verzoek het horen van getuigen à charge of het horen van getuigen à décharge 
betreft (r.o. 3.7.2). Zie daaromtrent ook de noot van Kooijmans bij genoemd arrest, alsmede de conclusie van 
AG Spronken voor, en noot van Kooijmans bij EHRM 1 juni 2017, NJ 2017/432 (Berardi e.a./San Marino). 

419  HR 1 juli 2014, NJ 2014/441, m.nt. M.J. Borgers, r.o. 2.6. en HR 4 juli 2017, NJ 2017/440 m.nt. T. Kooijmans 
(r.o. 3.7.3). Uit laatstgenoemd arrest volgt dat voor de eisen die worden gesteld aan het verzoek tot het horen 
van getuigen naar het oordeel van de Hoge Raad overigens in beginsel geen verschil maakt of een dergelijk 
verzoek het horen van getuigen à charge of het horen van getuigen à décharge betreft (r.o. 3.7.2). Zie 
daaromtrent ook de noot van Kooijmans bij genoemd arrest, alsmede de conclusie van AG Spronken voor, en 
noot van Kooijmans bij, EHRM 1 juni 2017, NJ 2017/432 (Berardi e.a./San Marino). Zie ook hierna: par. 
3.4.4.2. 

420 HR 4 juli 2017, NJ 2017/440 m.nt. T. Kooijmans, r.o. 3.7.2. 
421  Indien het gaat om verzoeken tot het horen van getuigen ter onderbouwing van een beroep op art. 359a Sv is 

de maatstaf een strengere: in dat geval dient de verdediging niet alleen te motiveren waarom daartoe een 
getuigenverhoor dient plaats te vinden, maar ook tot welk rechtsgevolg het gepercipieerde verzuim ex art. 
359a Sv zou moeten leiden. In beginsel zal het verdedigingsbelang ontbreken indien het verzuim niet kan 
resulteren in één van de in art. 359a lid 1 onder a-c genoemde rechtsgevolgen. 

422  Zie Borgers in punt 14 van zijn noot bij HR 1 juli 2014, NJ 2014/441. 
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echter niet dat de verdediging ook kennis dient te geven van de (specifieke) vragen die zij de 
getuige wil stellen.423  
 
Uiteraard is hetgeen met betrekking tot de motivering wordt geëist, sterk afhankelijk van de 
inhoud van het dossier, de inhoud van reeds afgelegde getuigenverklaringen en de betekenis 
van een getuigenverklaring of een passage daaruit voor de zaak. Uit de rechtspraak blijkt 
dan ook dat het citeren van een passage uit een eerder afgelegde getuigenverklaring wat 
betreft de ene getuige wel, maar wat betreft een andere getuige niet als voldoende 
onderbouwing wordt beschouwd.424  
 
Daarmee resteert de vraag wat het gevolg is indien de door de verdediging (initieel) 
gegeven motivering aan duidelijkheid te wensen overlaat. Aangezien in art. 182 Sv is 
aangegeven dat de rechter-commissaris de verdachte, die zich daarbij kan laten bijstaan 
door een raadsman, kan horen omtrent diens verzoek tot horen van een of meer getuigen en 
de MvT bij de Wet versterking positie rechter-commissaris vermeldt dat dit horen alleen 
plaatsvindt in de gevallen waarin de rechter-commissaris zulks nodig acht en als voorbeeld 
noemt de situatie dat het verzoek onduidelijk is,425 zou betoogd kunnen worden dat de 
rechter-commissaris in een dergelijk geval eerst zou moeten proberen langs die weg de 
gewenste onderbouwing te vernemen;426 een vergelijkbaar aanknopingspunt voor dit 
standpunt kan worden gevonden in art. 185 lid 2 Sv, waarin is bepaald dat de rechter-
commissaris een termijn kan stellen voor het (nader) onderbouwen van een verzoek tot het 
verrichten van onderzoekshandelingen. Dit uitgangspunt wordt bijvoorbeeld in de praktijk 
gebracht in een beschikking van de Rechtbank Oost-Nederland op een bezwaarschrift tegen 
een afwijzing van het getuigenverzoek door de rechter-commissaris, op de grond dat de 
redenen voor het horen van de getuigen zou ontbreken en dus niet voldaan was aan de eis 
dat het verzoek met redenen moet zijn omkleed.427 De raadkamer van de rechtbank 
oordeelde op dat bezwaar dat, gelet op hetgeen de wetgever met de nieuwe regeling heeft 
willen bereiken en de daartoe geformuleerde beoordelingsmaatstaf, niet al te strikt en 

                                                             
423  De Wilde 2017, p. 782: zie de opmerking van De Wilde in voetnoot 27, alsmede het daar aangehaalde arrest 

HR 1 september 2015, NJ 2016/96 m.nt. F. Vellinga-Schootstra. 
424  Zie Rb. Zeeland-West Brabant 5 november 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:7614: “Met betrekking tot deze 

getuige was volstaan met een weergave van een aantal passages uit zijn verklaring. De rechter-commissaris 
heeft het verzoek tot het horen van deze getuige terecht als onvoldoende gemotiveerd verworpen aangezien uit 
die weergegeven citaten, in tegenstelling tot andere getuigen waarbij daarmee was volstaan, niet aanstonds 
was op te maken wat met de weergave van die citaten werd beoogd te laten onderzoeken.” Interessant is in dit 
verband ook de uitvoerige beschikking van de rechter-commissaris van de Rb. Gelderland 23 maart 2017, 
ECLI:NL:RBGEL:2017:1646, waarin wordt gemotiveerd hoe het overzichtsarrest van de HR 1 juli 2014, NJ 
2014/441 m.nt. M.J. Borgers wordt betrokken bij het invullen van het verdedigingsbelang in de zin van art. 
182 Sv, mede in het licht van een potentieel schier onuitputtelijke hoeveelheid getuigen (in complexere 
zaken) van wie niet op voorhand kan worden uitgesloten dat hun verklaring van belang is voor enige in de 
zaak te nemen beslissing. De rechter-commissaris komt in zijn beschikking tot een uiteenzetting van 
verschillende ‘archetypen’ getuigen om wier verhoor wordt of kan worden verzocht, om vervolgens 
aanknopingspunten te formuleren omtrent de wijze waarop de motiveringsplicht ten aanzien van elk van die 
archetypen gestalte zou moeten krijgen. Uit de onderliggende beschikking van de rechter-commissaris komt 
naar voren dat ten aanzien van verzoeken tot horen van getuigen die een evident belastende verklaring 
hebben afgelegd, slechts beperkte motivering wordt vereist om te worden toegewezen, terwijl ten aanzien 
van verzoeken tot het horen van getuigen die ontlastend hebben verklaard of zouden kunnen verklaren, 
geldt dat een “feitelijke onderbouwing verlangd mag worden die verder gaat dan de kale constatering dat zijn 
verklaring redelijkerwijs van belang kan zijn voor enige in de strafzaak te nemen beslissing”. Wat betreft 
getuigenverklaringen die bijvoorbeeld een herkenning van de verdachte betreffen en enkel binnen de 
context als belastend kunnen worden beschouwd, zou moeten worden vereist dat de verdediging de 
waarneming expliciet betwist, en wat betreft getuigen die een verklaring kunnen afleggen omtrent een (nog 
niet geëxpliciteerd) scenario, dient dat scenario in de motivering door de verdediging naar voren te worden 
gebracht. 

425   Kamerstukken II 2009/10, 32 177, 3, p. 16.  
426  Zie Pesselse & Bemelmans 2017. Een aanknopingspunt voor dit standpunt kan voorts gevonden worden in 

art. 185 lid 2 Sv: de rechter-commissaris kan een termijn stellen voor het onderbouwen van het verzoek. 
427  Rb. Oost-Nederland 20 februari 2013, ECLI:NL:RBONE:2013:BZ2593. 
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formalistisch met onderzoekswensen moet worden omgegaan. Tegen die achtergrond 
oordeelde de rechtbank dat, nu uit de toelichting op het verzoek van de verdediging, hoe 
summier ook, in elk geval volgde dat de getuigenverhoren in het belang van de verdediging 
geacht werden en dus relevant waren voor enige in de zaak te nemen beslissing, terwijl ook 
het openbaar ministerie die mening reeds was toegedaan, de rechter-commissaris het 
verzoek niet klakkeloos had mogen afwijzen. Ingeval het belang van het horen van de 
getuigen de rechter-commissaris al niet aanstonds op basis van het verzoek helder was, zou 
het voor de hand hebben gelegen om, alvorens het verzoek af te wijzen, ingevolge art. 182 
lid 4 Sv de verdachte (eventueel bijgestaan door diens raadsman), te horen om de eventueel 
door hem gewenste nadere informatie te verkrijgen, aldus de rechtbank.428  
 
In de literatuur is wel bepleit dat de toetsingsmaatstaf van de rechter-commissaris een 
andere is, indien de rechter-commissaris de verdediging op grond van art. 185 lid 2 Sv een 
termijn heeft gesteld voor het indienen van verzoeken tot het verrichten van 
onderzoekshandelingen dan wel de onderbouwing daarvan, en de verdediging die termijn 
vervolgens laat verstrijken dan wel nadien nog met aanvullende onderzoekswensen komt. 
Kooijmans heeft bepleit dat de rechter-commissaris in dat geval een op het 
noodzakelijkheidscriterium toegesneden beoordeling moet aanleggen.429 Deze stelling 
strookt weliswaar met het voornemen van de wetgever om in een zo vroeg mogelijk 
stadium de kaarten op tafel te laten leggen, maar uit niets blijkt dat de wetgever een 
strengere beoordeling – waardoor immers een grotere kans ontstaat dat de getuigenkwestie 
naar de terechtzitting doorschuift – in een later stadium van het vooronderzoek heeft 
beoogd.  
 

3.4.3.1.2. Toetsing door de rechtbank 
 
Tegen afwijzing van het (gemotiveerde) verzoek tot het horen van getuigen kan de 
verdachte binnen veertien dagen bezwaar indienen bij de rechtbank (art. 182 lid 6 Sv). Deze 
bezwaarmogelijkheid voor de verdediging is ingevoerd na amendement en houdt verband 
met het feit dat art. 446 Sv een beroepsmogelijkheid tegen afwijzende beslissing van de 
rechter-commissaris op een vordering van de officier van justitie ex art. 181 lid 1 Sv 
toekent.430 De wetgever heeft zich niet uitgelaten over de wijze waarop de raadkamer van 
de rechtbank invulling moet geven aan haar beoordeling op grond van een bezwaarschrift 
ex art. 182 lid 6 Sv. In de gepubliceerde uitspraken wordt vaak uitgedrukt dat dit een 
marginale toetsing betreft: “bij de beantwoording van de vraag of de rechter-commissaris in 
redelijkheid tot haar beslissing heeft kunnen komen, dient de rechtbank uit te gaan van de 
gegevens die de rechter-commissaris op het moment dat zij haar beslissing nam ter 
beschikking stonden (toetsing ex tunc).”431 Uit de gepubliceerde beschikkingen blijkt evenwel 
dat rechtbanken op basis van in de raadkamer gegeven toelichting door de verdediging 
geregeld beslissen dat het verzoek alsnog moet worden toegewezen.432 

                                                             
428 De rechtspraak laat hierover echter zeker geen eenduidig beeld zien. Vgl. bijvoorbeeld de beschikking van de 

Rb. Zeeland-West-Brabant 5 november 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:7614. Daar oordeelde de rechtbank dat 
de rechter-commissaris, indien het verzoek om het horen van getuigen onvoldoende is onderbouwd, kan 
volstaan met afwijzing van dat verzoek. De rechtbank concludeerde voorts, in reactie op het bezwaar dat de 
rechter-commissaris geen gebruik had gemaakt van de mogelijkheid om de verdediging te horen over het 
gedane verzoek, dat dit bezwaar ongegrond was omdat dit horen een ‘discretionaire bevoegdheid’ van de 
rechter-commissaris betreft.  

429  Kooijmans 2011, p. 48.  
430  Kamerstukken II 2010/11, 32177, 13. 
431  Vgl. Rb. Noord-Holland 6 februari 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:789; Rb. Amsterdam 23 juni 2017, 

ECLI:NL:RBAMS:2017:5006; Rb. Amsterdam 14 maart 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:1683; Rb. Gelderland 23 
maart 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:1646. 

432  Zie o.a. Rb. Amsterdam 23 juni 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:5006, waarin de rechtbank niet ingaat op het 
oorspronkelijke verzoek, maar zelf op basis van toelichting in raadkamer oordeelt dat het horen moet 
worden toegewezen, omdat deze persoon mogelijk ontlastend kan verklaren. Zie voorts Rb. Amsterdam 14 
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3.4.3.1.3. Aanwezigheid bij, en het stellen van vragen tijdens, verhoren afgelegd bij 
de rechter-commissaris 

 
Ingevolge art. 186a lid 1 Sv heeft de raadsman de bevoegdheid om het verhoor van de 
getuige bij de rechter-commissaris bij te wonen,433 tenzij ‘het belang van het onderzoek dit 
verbiedt’, dat wil zeggen als de rechter-commissaris oordeelt dat het belang van het 
onderzoek in gevaar komt door toelating van de raadsman bij het verhoor. Voor de 
verdachte geldt het omgekeerde uitgangspunt: de verdachte kan door de rechter-
commissaris in de gelegenheid worden gesteld het verhoor bij te wonen, indien de rechter-
commissaris dat in het belang van het onderzoek acht (art. 186a lid 2 Sv).434 Dit samenstel 
van bepalingen heeft tot gevolg dat de raadsman in feite een sleutelpositie toekomt: de 
raadsman is immers als uitgangspunt wel bevoegd de verhoren bij te wonen (en vragen te 
(laten) stellen). Die sleutelpositie wordt in de wettelijke regeling erkend in art. 187a Sv, 
waarin is bepaald dat de rechter-commissaris beveelt dat aan de verdachte die geen 
raadsman heeft – en daarmee de wettelijke mogelijkheid ontbeert tot uitoefening van het 
ondervragingsrecht in het vooronderzoek – een raadsman wordt toegevoegd, indien de 
raadsman op grond van art. 186a lid 1 Sv of art. 187 Sv bevoegd zou zijn enig verhoor bij te 
wonen. Daarmee lijkt in beginsel verzekerd, dat daar waar getuigenverhoren ten overstaan 
van de rechter-commissaris plaatsvinden (en een raadsman daarbij aanwezig zou mogen 
zijn), namens de verdachte altijd een raadsman beschikbaar is. Wij zagen echter, dat sinds 
de introductie van de mogelijkheid dat de kosten van een ambtshalve toegevoegde advocaat 
op de veroordeelde worden verhaald (art. 43 lid 3 Wrb) de enkele aanwijzing van een 
raadsman niet betekent dat de verdachte deze raadsman ook toestemming zal geven om 
werkzaamheden te verrichten, nu de verdachte de kosten daarvan mogelijk zelf zal blijken te 
moeten dragen. 
 
Het ‘aanwezigheidsrecht’ van de verdediging bij getuigenverhoren door de rechter-
commissaris heeft de strekking de verdediging de gelegenheid te geven om vragen aan de 
getuige te (laten) stellen en de getuige daarbij waar te nemen. De aanwezigheid bij het 
verhoor is daarmee een essentiële voorwaarde voor toetsing en betwisting van de 
betrouwbaarheid (bij getuigen à charge) enerzijds, en het bijdragen aan de totstandkoming 
van ontlastend bewijsmateriaal anderzijds. De concrete ondervragingsmogelijkheid moet 
immers – nu de mogelijkheid dat de getuige later ook ter terechtzitting kan worden gehoord 
in Nederland zeker niet bij voorbaat gegeven is en soms ook onwaarschijnlijk is – steeds 
worden beschouwd in het licht van de eis van een ‘adequate and proper opportunity’ tot 
ondervraging, die door het EHRM wordt gesteld. Dit criterium is weliswaar weinig specifiek, 
maar betekent in beginsel een mogelijkheid tot onbeperkte rechtstreekse ondervraging, 
waarbij de getuige en de verdediging zich in dezelfde ruimte bevinden, de verdediging de 
identiteit van de getuige kent en alle vragen kan (laten) stellen die zij wenst, en de getuige 
deze ook beantwoordt.435 Tegen de achtergrond daarvan en in het licht van de eerlijkheid 
van het totale proces moet telkens (in laatste instantie door de zittingsrechter) worden 

                                                                                                                                                                                      
maart 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:1683: anders dan de rechter-commissaris en de officier van justitie, 
oordeelt de rechtbank dat niet op voorhand kan worden gesteld dat de getuigenverklaring niet kan bijdragen 
aan enige in deze zaak te nemen beslissing; de rechtbank geeft zelfs aan op welke vragen de getuige zich 
moet voorbereiden. Zie daarnaast Rb. Zeeland-West-Brabant 5 november 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:7614, 
waarin de rechtbank oordeelt dat de rechter-commissaris het verzoek terecht als onvoldoende onderbouwd 
heeft afgewezen, maar het verzoek op basis van de toelichting in raadkamer vervolgens zelf beoordeelt. Zie 
voorts nog Rb. Overijssel 7 januari 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:89, waarin de rechtbank de motivering van 
de rechter-commissaris dat onwaarschijnlijk is dat de getuigen zoveel jaren na dato nog iets relevants 
kunnen verklaren, ‘onjuist acht’, nu daarmee een voorschot wordt genomen om wat de getuigen gaan 
verklaren. 

433  Zolang het onderzoek daardoor niet wordt opgehouden; zie art. 186a lid jo art. 186 lid 2 Sv. Dat betekent dat 
de agenda van de rechter-commissaris leidend is. 

434  De Wilde 2015, p. 258 schrijft, verwijzend naar Mannheims 2007, p. 175, dat dit zelden gebeurt. 
435  De Wilde 2015, p. 220. 
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beoordeeld hoe ingrijpend eventuele beperkingen op dit ondervragingscriterium zijn 
geweest. 
 
Uitgangspunt van de wettelijke regeling is dat de rechter-commissaris de vragen stelt; de 
verdediging heeft (formeel; dat wil zeggen gelet op de letterlijke tekst van de wet) geen 
zelfstandige ondervragingsbevoegdheid.436 In de praktijk wordt de raadsman vaak in ieder 
geval op enig moment in de gelegenheid gesteld zelf haar vragen aan de getuige te stellen, zij 
het niet zonder meer als eerste – ook niet als (alleen) de verdediging om het horen van de 
getuige heeft verzocht. Niettemin is die volgorde wel degelijk van belang voor de 
verdediging, omdat de verdediging daarmee daadwerkelijk de (strategische) mogelijkheid 
krijgt haar argumentatie vorm te geven.437 Aangezien de wet (anders dan bij de 
ondervraging van getuigen ter terechtzitting) geen aanspraak daarop behelst, is de 
verdediging zowel voor de mate van directe ondervraging als de volgorde van 
vragenstellers afhankelijk van de rechter-commissaris in kwestie en de binnen het kabinet 
in kwestie ontwikkelde praktijk. Die praktijk kan, gelet op de jurisprudentie van de Hoge 
Raad, in ieder geval niet zover gaan dat de verdediging opdracht wordt gegeven haar vragen 
aan de getuigen vooraf ter beschikking te stellen aan de rechter-commissaris en het 
doorgang vinden van het verhoor daarvan afhankelijk te stellen.438  
 
In de praktijk komt het regelmatig voor dat hetzij over de volgorde van vragenstellers, hetzij 
over door de verdediging te stellen vragen, hetzij over allebei, (uitvoerig) moet worden 
‘gestreden’ met de rechter-commissaris, al dan niet in de aanwezigheid van de getuige. Dat 
bevordert een ordentelijk verloop van een getuigenverhoor in de regel niet. En hoewel het 
‘leggen van een basis’ door de rechter-commissaris (door het stellen van een aantal initiële 
vragen) door de verdediging in de regel niet bijzonder bezwaarlijk wordt geacht, heeft de 
verdediging in de regel wel (fundamentele) bezwaren tegen een rechter-commissaris die 
met de (vrijwillig) verstrekte vragenlijst van de verdediging ‘op de loop’ gaat, door daaruit 
op voorhand de vragen te selecteren die de rechter-commissaris dienstig voorkomen en die 
alvast aan de getuige te stellen. Dergelijke bezwaren bestaan vanuit de positie van de 
verdediging ook tegen een gang van zaken tijdens een getuigenverhoor op verzoek van de 
verdediging, waarbij de rechter-commissaris de te horen getuige bij aanvang van diens 
verhoor vraagt of de getuige blijft bij hetgeen deze getuige bij de politie reeds heeft 
verklaard, om vervolgens het woord aan de verdediging te geven. Met een dergelijke gang 
van zaken wordt het ondervragingsrecht van de verdachte – aan wie het ondervragingsrecht 
immers op grond van art. 6 EVRM toekomt – onder druk gezet. Het stellen van deze vraag – 
althans een bevestigend antwoord daarop van de getuige – signaleert immers dat de getuige 
feitelijk niet meer ‘in gemoede’ kan afwijken van de eerder bij de politie afgelegde 
verklaring.  
 
De regeling van art. 186a lid 3 jo art. 186 lid 3 Sv, waarin is neergelegd dat de verdediging te 
stellen vragen kan opgeven, krijgt bijzondere betekenis als de rechter-commissaris heeft 
bepaald dat de raadsman niet aanwezig mag zijn bij het getuigenverhoor.439 In dat geval 
komt de verdediging enkel de bevoegdheid toe om schriftelijk vragen op te geven aan de 
rechter-commissaris. Over de verklaring die de getuige buiten aanwezigheid van de 
raadsman aflegt, wordt de verdediging in dat geval pas geïnformeerd nadat het 
getuigenverhoor is ‘voltrokken’ (vgl. art. 184 Sv). In dergelijke gevallen kan de verdediging 
pas na ontvangst van het proces-verbaal ter zake beoordelen of aanvullende vragen dienen 

                                                             
436  Beaujean 2013, p. 114. 
437  Vgl. De Wilde 2015, p. 258. 
438  HR 1 september 2015, NJ 2016/96 m.nt. F. Vellinga-Schootstra. Zie Brouwer 2014, alsmede de uitvoerige 

conclusie van AG Hofstee over de belangen van de verdediging bij het niet vooraf opgeven van vragen bij het 
genoemde arrest van de HR 1 september2015, NJ 2016/96 (ECLI:NL:PHR:2015:1498). 

439  Op die situatie was de regeling van art. 186 (oud) Sv ook geschreven. Zie Brouwer 2014 en de uiteenzetting 
van AG Hofstee in ECLI:NL:PHR:2015:1498. 
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te worden gesteld en de getuige derhalve opnieuw zou moeten worden opgeroepen.440 
Dergelijke verzoeken worden in de regel niet al te welwillend door de rechter-commissaris 
beoordeeld; ook niet als de desbetreffende getuige (alleen) op verzoek van de verdediging is 
gehoord. De drempel om de getuige nogmaals als zodanig te doen horen is (daarmee) hoog.  
 
Een specifieke regeling voor wat betreft de aanwezigheid van de verdediging bij het verhoor 
van de getuige biedt art. 187 Sv, dat ziet op de situatie dat de rechter-commissaris vermoedt 
dat de getuige niet ter terechtzitting zal (kunnen) verschijnen, of oordeelt dat de gezondheid 
of het welzijn van de getuige bij verklaring ter terechtzitting in gevaar wordt gebracht. Deze 
bepaling strekt, anders dan in art. 186a Sv, (mede) tot het verdisconteren van bescherming 
van de getuige. In die gevallen verplicht het eerste lid de rechter-commissaris om de officier 
van justitie en de verdachte uit te nodigen het verhoor bij te wonen, tenzij het belang van 
het onderzoek geen uitstel van het verhoor gedoogt. Deze ‘uitnodigingsplicht’ moet worden 
gelezen als een recht op aanwezigheid bij het verhoor,441 welk recht zich kennelijk in deze 
situatie in beginsel ook tot de verdachte zelf uitstrekt.442 Deze regeling komt tegemoet aan 
de jurisprudentie van het EHRM, door het ondervragingsrecht te verzekeren in gevallen 
waarin op voorhand wordt voorzien dat het ondervragingsrecht niet ter zitting zal kunnen 
worden uitgeoefend. 
 
Zoals hiervoor (in par. 3.4.3.1) reeds werd aangegeven, kan het getuigenverhoor ex art. 182 
Sv of art. 181 Sv ook zijn beslag krijgen in de vorm van een gedelegeerd politieverhoor. 
Ingevolge art. 177 Sv kan de rechter-commissaris in het belang van het onderzoek aan 
opsporingsambtenaren bevelen geven, bijvoorbeeld tot het verhoren van getuigen. De 
achtergrond van het delegeren van een verhoor kan zijn dat de politie, anders dan de 
rechter-commissaris, over voor het verhoor naar het oordeel van de rechter-commissaris 
benodigde specialistische ervaring of voorzieningen beschikt (zedendelicten, minderjarige 
getuigen, verhoorstudio’s of ‘deskundige’ getuigen). De wettelijke regeling behelst geen 
garanties dat de raadsman bij een gedelegeerd verhoor wordt uitgenodigd of toegelaten; de 
rechter-commissaris zal dit moeten meenemen in zijn bevel aan de opsporingsambtenaren. 
In de literatuur wordt wel verdedigd dat de delegatiemogelijkheid van art. 177 Sv niet mag 
worden aangewend om de verdediging het recht om aanwezig te mogen zijn bij een 
getuigenverhoor (dat door de rechter-commissaris is toegewezen) te ontzeggen, maar 
tegelijkertijd wordt onderkend dat een dergelijke détournement de pouvoir vrijwel 
onmogelijk is om aan te tonen.443  
 
3.4.3.2. Beperkingen in het ondervragingsrecht: het horen van anonieme en 

beperkt anonieme getuigen ex art. 181 Sv door de rechter-commissaris 
 
De regeling van het verhoor door de rechter-commissaris kent enige bepalingen die 
strekken tot bescherming van de getuige door en tijdens het verhoor door de rechter-
commissaris. Zo kan de rechter-commissaris (ambtshalve, maar ook op vordering dan wel 
verzoek) op grond van art. 187b Sv beletten dat op enige vraag door de getuige gevolg 
wordt gegeven; een situatie die zich in de praktijk met enige regelmaat voordoet op het 
moment dat de rechter-commissaris het belang/de relevantie van de gestelde vraag niet 
inziet, althans daarop – al dan niet in aanwezigheid van de getuige – een nadere toelichting 
wenst, alvorens de getuige toe te staan daarop te antwoorden. Dergelijke beslissingen door 
de rechter-commissaris worden in de regel genomen op basis van de (concept) 
tenlastelegging die op het moment van het getuigenverhoor voorhanden is, 
                                                             
440  Kamerstukken II1992/93, 23251, 3, p. 40. 
441  Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 399-400. 
442  Op grond van art. 187 lid 2 Sv kan de rechter-commissaris de verdachte evenwel bevelen de plaats van 

verhoor te verlaten. 
443  Beaujean 2013, p. 54; T&C Sv 2017, aant. 2 en aant. 4 op art. 177; Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 

395. 
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niettegenstaande het feit dat die (concept) tenlastelegging nadien door de officier van 
justitie kan worden gewijzigd en in meer complexere zaken (met een langere looptijd) met 
enige regelmaat ook wordt gewijzigd. 
 
De ‘beschermingsregeling’ gaat een (grote) stap verder indien het gaat om het horen van 
bedreigde (art. 226a-226f Sv)444 of afgeschermde getuigen (art. 226m-226s Sv).445 In die 
gevallen komt de rechter-commissaris een unieke positie toe: dergelijke getuigen worden 
alleen door de rechter-commissaris gehoord en niet (ook) door de zittingsrechter.446 
 
De wettelijke regels omtrent aanwezigheid van de verdediging bij een getuigenverhoor door 
de rechter-commissaris zijn in beginsel ook van toepassing op het verhoor van de bedreigde 
of afgeschermde getuige. Aangezien per definitie sprake is van een getuige van wie wordt 
verwacht dat deze niet ter terechtzitting aanwezig zal zijn, geldt ingevolge art. 187 Sv de eis 
dat de verdediging wordt uitgenodigd aanwezig te zijn bij het verhoor. Als evenwel het 
belang van het verborgen blijven van de identiteit van de getuige dat vordert, kan de 
verdachte en/of de raadsman worden geweerd (art. 226d lid 1 Sv). In dat geval kan ook de 
officier van justitie niet aanwezig zijn (art. 226d lid 1 Sv; vgl. art. 187 lid 2 Sv). De 
afwezigheid van de verdediging bij het verhoor van een bedreigde of afgeschermde getuige 
vormt een belangrijke hindernis voor het kunnen ondervragen van een getuige (à charge). 
Daarom verplicht de wettelijke regeling de rechter-commissaris om compensatie te bieden 
nadat de verdediging in kennis is gesteld van de inhoud van de verklaring: in de eerste 
plaats in de vorm van de mogelijkheid om via een telecommunicatieverbinding vragen te 
stellen of, ‘indien het belang van het verborgen blijven van de identiteit van de bedreigde 
getuige zulks niet verdraagt’, het opgeven van schriftelijke vragen (art. 226d lid 2 Sv).  
 
Ook indien de verdediging bij dergelijke verhoren wel aanwezig is, zal de verdediging haar 
ondervragingsrecht evenwel maar in beperkte mate kunnen effectueren. Indien een getuige 
de status van bedreigde getuige is toegekend, betekent dit (uit de aard der zaak) dat ter 
gelegenheid van zijn verhoor (onder ede) zijn identiteit verborgen wordt gehouden en dat 
(kort gezegd) vragen die erop gericht zijn die identiteit te onthullen, althans daarop licht 
zouden kunnen werpen, zullen worden belet. Datzelfde geldt in het geval van afgeschermde 
getuigen, in welk kader het op grond van art. 187d Sv ook mogelijk is om ook het antwoord 
op andere vragen te beletten, namelijk indien het gegronde vermoeden bestaat dat door 

                                                             
444  Een bedreigde getuige is een getuige ten aanzien van wie door de rechter op grond van art. 226a Sv het bevel 

is gegeven dat ter gelegenheid van zijn verhoor zijn identiteit verborgen wordt gehouden; zie art. 136c Sv. 
Daarbij gaat het om een persoon die zich zodanig bedreigd kan achten dat voor het leven, de gezondheid of 
veiligheid, dan wel de ontwrichting van het gezinsleven of sociaaleconomisch bestaan van deze persoon kan 
worden gevreesd en die persoon te kennen heeft gegeven wegens die bedreiging geen verklaring te willen 
afleggen (art. 226a lid 1 onder a en b Sv). Hoewel het initiatief doorgaans van de officier van justitie zal 
uitgaan, komt het ook voor dat de verdediging een getuige wenst te horen die alleen als zodanig wenst te 
verklaren. 

445  Een afgeschermde getuige is een getuige die door de rechter op grond van art. 226m Sv als zodanig is 
aangemerkt; zie art. 136d Sv. Art. 226m lid 1 Sv bepaalt in dat kader dat de rechter-commissaris kan 
besluiten een getuige als zodanig te horen, indien, naar redelijkerwijs moet worden aangenomen, het belang 
van de staatsveiligheid dit eist. 

446  Ingevolge art. 226a Sv respectievelijk art. 226m Sv beslist de rechter-commissaris (uit de aard der zaak) 
eerst over het verlenen van de status van bedreigde respectievelijk afgeschermde getuige, op vordering van 
de officier van justitie, op verzoek van de verdachte dan wel op verzoek van de getuige zelf (art. 226a lid 1 Sv 
en art. 226 lid 1 Sv), dan wel ambtshalve of na verwijzing door de zittingsrechter, na daarover de officier van 
justitie, de verdediging en de getuige te hebben gehoord (art. 226b Sv en art. 226m lid 2 Sv). Tegen de 
beslissing van de rechter-commissaris om een getuige al dan niet als bedreigde getuige aan te merken kan 
beroep worden ingesteld bij de raadkamer van het gerecht waarbij de zaak wordt vervolgd (art. 226b Sv). 
Hangende een uitspraak daarop wordt deze getuige in beginsel niet verhoord, tenzij het belang van het 
onderzoek geen uitstel van het verhoor gedoogt (art. 226a lid 3 Sv). In het geval van een afgeschermde 
getuige is geen beroep mogelijk; deze beslissing van de rechter-commissaris wordt dan ook niet in een 
beschikking, maar in het proces-verbaal van verhoor vastgelegd. 
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openbaarmaking van de gevraagde gegevens een zwaarwegend opsporingsbelang of het 
belang van de staatsveiligheid wordt geschaad.  
 
3.4.3.3. Aanvullend onderzoek ex art. 183 Sv 
 
Op grond van art. 183 Sv kan de verdachte ook (schriftelijk) aanvullende wensen kenbaar 
maken aan de rechter-commissaris met betrekking tot onderzoekshandelingen die door de 
rechter-commissaris reeds worden uitgevoerd op basis van art. 181 Sv (verzoek tot 
onderzoekshandelingen door de officier van justitie), dan wel art. 182 lid 7 Sv (ambtshalve 
onderzoek door de rechter-commissaris). De informatie die de verdediging behoeft om 
dergelijke aanvullende wensen in te dienen, wordt haar verschaft op basis van art. 181 lid 3 
Sv, bepalende dat de vordering van de officier van justitie ex art. 181 Sv en de beslissing van 
de rechter-commissaris daaromtrent ter kennis van de verdachte wordt gebracht. Dit 
gebeurt tenzij het belang van het onderzoek zich daartegen verzet; de verdediging kan dus 
ook onwetend blijven van lopende onderzoekshandelingen, in welk geval de mogelijkheid 
daarbij aan te sluiten niet aan de orde is. Van ambtshalve onderzoek door de rechter-
commissaris wordt ingevolge art. 182 lid 7 Sv zonder uitzonderingsmogelijkheid onverwijld 
mededeling aan verdachte gedaan.  
 
Art. 183 Sv kent minder voorschriften dan art. 182 Sv. Op de schriftelijk in te dienen wensen 
wordt ex art. 183 lid 2 Sv door de rechter-commissaris gemotiveerd en schriftelijk beschikt. 
Tegen afwijzing staat ingevolge het derde lid de mogelijkheid van een bezwaarschrift bij de 
rechtbank open.447 Een motiveringsplicht met betrekking tot de verdedigingswensen is niet 
opgenomen. In de literatuur wordt wel betoogd dat de maatstaf op basis waarvan de 
rechter-commissaris over dergelijke nadere onderzoekswensen beslist, dezelfde is als het 
criterium van art. 182 Sv,448 maar uit wetssystematisch oogpunt lijkt er een inhoudelijke 
relatie te moeten zijn met het reeds ondernomen onderzoek. Meestentijds zal de 
verdediging, indien zij in reeds lopend onderzoek door de rechter-commissaris (al dan niet 
op vordering van de officier van justitie) aanleiding ziet voor (aanvullend) onderzoek door 
de rechter-commissaris, deze onderzoekswensen aan de rechter-commissaris doen 
toekomen ex art. 182 lid 1 Sv.  
 

3.4.4. Het horen van getuigen ter terechtzitting in eerste aanleg 
 
3.4.4.1. Het daarin voor de verdediging gelegen belang 
 
Hoewel het voor het bewijs gebruiken van verklaringen uit het vooronderzoek wat het 
EHRM betreft als zodanig niet onder alle omstandigheden ‘uit den boze’ is (zolang de 
verdedigingsrechten zijn gerespecteerd),449 hanteert het EHRM als uitgangspunt dat het 
bewijs tegen de verdachte in beginsel ‘produced’ moet worden “in his presence at a public 
hearing with a view to adversarial argument”.450 In de Nederlandse strafrechtspraktijk geldt, 
mede op basis van het de auditu-arrest,451 een omgekeerd uitgangspunt: de in 
processtukken vervatte verklaringen zijn in beginsel leidend en behoeven – om tot het 
bewijs te kunnen worden gebezigd – niet onder alle omstandigheden ‘herhaald’ te worden 
ter zitting.  
 

                                                             
447  Gepubliceerde rechtspraak op grond van deze bepaling ontbreekt. 
448  Vgl. Beaujean 2013, p. 72. 
449  EHRM 15 december 2015, NJ 2017/294 m.nt. B.E.P. Myer (Schatschaschwili/Duitsland), par. 105. 
450  EHRM 15 december 2015, NJ 2017/294 m.nt. B.E.P. Myer (Schatschaschwili/Duitsland), par. 103; EHRM 15 

december 2011, NJ 2012/283 m.nt. T.M. Schalken en E.A. Alkema (Al-Khawaja en Tahery/Verenigd 
Koninkrijk), par. 118.  

451  HR 20 december 1926, NJ 1927/85. 
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De ondervraging ter zitting biedt, naast het kunnen stellen van vragen “with a view to 
adversarial argument”, voorts de mogelijkheid om de (gedragsverandering van de) getuige 
te observeren bij de beantwoording van de hem gestelde vragen. Men zou (het bieden van) 
de gelegenheid daartoe kunnen inlezen in het genoemde uitgangspunt betreffende het 
‘produceren’ van het bewijs ter zitting: het EHRM legt een directe link tussen “observing 
their demeanour under direct questioning” en “testing their reliability”.452  
 
De Wilde meent dat het EHRM sinds kort, voor de vraag of er sprake is geweest van een 
‘adequate and proper opportunity’, frequenter slechts genoegen neemt met een 
ondervraging ter zitting.453 Dit zou (kunnen) betekenen dat een ondervraging tijdens het 
vooronderzoek niet in alle gevallen voldoet aan de door het EHRM geformuleerde 
maatstaven. Of een ondervraging in het vooronderzoek voldoende compensatie biedt voor 
het ontbreken van een ‘effectieve ondervraging’ ter zitting,454 lijkt onder meer af te hangen 
van de ‘beslissendheid’ van de desbetreffende verklaring in de bewijsconstructie. Naast die 
‘beslissendheid’ kunnen ook de omstandigheid dat de verdachte niet voorzien was van een 
raadsman tijdens – naar wij begrijpen – het getuigenverhoor (in het vooronderzoek), de 
hoedanigheid van de getuige en de mogelijke oplegging van een forse straf belangrijke 
aanwijzingen vormen voor het gegeven dat het ondervragen van de getuige ter 
terechtzitting noodzakelijk is.455  
 

3.4.4.2. Wettelijk en jurisprudentieel kader voor het oproepen van getuigen ter 
zitting in eerste aanleg  

 
Het huidige Wetboek van Strafvordering biedt de verdediging meerdere mogelijkheden om 
getuigen op zitting ‘te krijgen’. Op grond van art. 260 lid 4 Sv heeft de verdachte het recht 
om getuigen (en deskundigen) schriftelijk te doen oproepen, dan wel naar de terechtzitting 
mee te nemen. Voor wat betreft het doen oproepen bepaalt art. 263 lid 2 Sv dat de verdachte 
de officier van justitie schriftelijk dient op te geven welke getuigen hij wenst te horen, onder 
vermelding van (zoals voorgeschreven in art. 263 lid 3 Sv) de naam, beroep en woon- of 
verblijfplaats van de getuige of, indien deze onbekend zijn, een ‘zo nauwkeurig mogelijke 
opgave’ van de getuige. Die opgave dient, indien de periode tussen betekening van de 
dagvaarding en de dag ter terechtzitting minstens veertien dagen betreft, minimaal tien 
dagen voor de zitting plaats te vinden.456 De dag van ontvangst geldt – gezien art. 263 lid 3 
Sv – als de dag waarop de opgave in de zin van art. 263 lid 2 Sv gedaan is.457 Indien de 
opgave voldoet aan de eisen, gaat de officier van justitie ‘onverwijld’ over tot het oproepen 
van de door de verdachte opgegeven getuigen en stelt de verdachte daarvan onverwijld in 
kennis (lid 5).458 Dat wil zeggen (en praktisch gezien): indien naar het oordeel van de 
officier van justitie niet één van de weigeringsgronden genoemd in art. 264 lid 1 Sv van 
toepassing is.  
 
Laatstgenoemd artikel noemt drie gevallen waarin de officier kan weigeren over te gaan tot 
oproeping. Zo kan de officier van justitie oproeping weigeren indien het niet waarschijnlijk 
is dat de getuige binnen een aanvaardbare termijn op zitting kan komen (art. 264 lid 1 

                                                             
452  EHRM 23 april 1997, NJ 1997/635 m.nt. G. Knigge (Van Mechelen/Nederland), par. 59. 
453  De Wilde 2015, p. 223. 
454  De Wilde 2015, p. 228-229 en de daar aangehaalde jurisprudentie. 
455  De Wilde 2015, p. 226 en de daar aangehaalde jurisprudentie. 
456  Indien deze periode minder dan 14 dagen betreft, eindigt de termijn op de vierde dag na betekening. De 

uiterste ‘deadline’ voor opgave betreft, in dat geval, drie dagen voor zitting. De dagen van betekening en van 
de terechtzitting zijn ‘vrije dagen’ als in art. 130 Sv, en worden daarom niet meegenomen in de termijn. 
Indien de laatste dag van de termijn een zaterdag, zondag, algemene erkende of daarmee gelijkgestelde 
feestdag betreft, wordt de termijn verlengd naar de eerstvolgende, niet ‘een dergelijke dag’ zijnde dag. Zie HR 
1 juli 2014, NJ 2014/441 m.nt. M.J. Borgers, r.o. 2.14; Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 715. 

457  Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 715; Scheele 2011, p. 63. 
458  Corstens, Borgers & Kooijmans 2018, p. 716. 
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onder a Sv). Indien de officier van oordeel is dat het afleggen van een verklaring ter zitting 
schadelijk kan zijn voor de gezondheid of het welzijn van de getuige, en het voorkomen 
daarvan dient te prevaleren boven het belang dat gemoeid is met het ter terechtzitting 
ondervragen van de getuige, kan de officier van justitie oproeping op verzoek van de 
verdediging eveneens weigeren (art. 264 lid 1 onder b Sv).459 Het in art. 264 lid 1 onder c Sv 
opgenomen criterium van ‘verdedigingsbelang’ houdt in dat de officier van justitie voorts de 
door de verdediging opgegeven getuige kan weigeren op te roepen, indien het niet-
oproepen van de getuige de verdachte redelijkerwijs niet in zijn verdediging schaadt. Art. 
264 lid 2 Sv bevat daarnaast nog een weigeringsgrond voor gevallen waarin de opgegeven 
getuige een bedreigde (art. 136c Sv) of afgeschermde getuige (art. 136d Sv) betreft (sub a), 
en voor gevallen waarin de officier van justitie de betreffende getuige heeft toegezegd dat 
deze enkel als bedreigde of afgeschermde getuigen gehoord zal worden (sub b). In alle 
gevallen dient de officier van justitie, gezien art. 264 lid 3 Sv, de verdachte en de rechtbank 
onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van zijn weigering de opgegeven getuige op te 
roepen.460 Dat gebeurt in de praktijk ten aanzien van de verdediging overigens (heel) vaak 
niet – of in ieder geval vaker niet dan wel. Dat heeft onder meer tot gevolg dat het voor de 
verdediging met enige regelmaat tot het moment dat de zitting is aangevangen een 
verrassing is, wie van de door de verdediging verzochte getuigen door de officier van justitie 
daadwerkelijk is opgeroepen om ter zitting te verschijnen. 
 
Nadat de zitting is aangevangen, bepaalt de voorzitter op grond van art. 287 Sv welke 
personen, al dan niet daartoe opgeroepen, daadwerkelijk ter terechtzitting zijn 
verschenen.461 Uitgangspunt is dat de verschenen (al dan niet opgeroepen) getuigen in 
beginsel gehoord worden, tenzij de verdediging en de officier van justitie met het niet horen 
instemmen, dan wel één van de weigeringsgronden van art. 288 lid 1 onder b en c Sv van 
toepassing is (art. 287 lid 2 Sv). Deze laatste twee gronden zijn inhoudelijk gelijk aan de 
reeds besproken weigeringsgronden van de officier van justitie ex art. 264 lid 1 onder b en c 
Sv (kort gezegd: het gezondheids-/welzijnscriterium en het verdedigingsbelang).462 De 
wens van de verdediging om getuigen ter zitting te (doen) horen, kan daarmee dus hetzij 
door de officier van justitie, hetzij door de rechtbank worden doorkruist.  
 
Getuigen wier oproeping op verzoek van de verdediging door de officier van justitie is 
verzuimd of geweigerd, dienen op grond van art. 287 lid 3 Sv alsnog te worden opgeroepen, 
indien het verzoek ter zitting wordt herhaald en – kort gezegd – de rechtbank daarin een 
(verdedigings-)belang ziet, dan wel de rechtbank oproeping zelf wenselijk oordeelt (art. 287 
lid 3 onder a Sv). Reeds opgeroepen maar niet verschenen getuigen worden opnieuw 
opgeroepen (desnoods met een bevel medebrenging; art. 287 lid 3 onder b Sv). Dat wil 
zeggen: indien de verdediging daar ter zitting uitdrukkelijk om verzoekt463 en de rechtbank 
niet van oordeel is dat het onaannemelijk is dat de getuige binnen afzienbare tijd ter 
terechtzitting zal verschijnen, het gezondheids-/welzijnscriterium naar het oordeel van de 
rechtbank van toepassing is, dan wel de rechtbank meent dat de verdachte door het 
achterwege laten van de (hernieuwde) oproeping niet in zijn verdediging wordt geschaad 
(art. 288 lid 1 Sv). Oproeping van niet-verschenen getuigen kan daarnaast achterwege 
blijven met instemming van de officier van justitie en de verdachte.464 Concreet betekent dit 

                                                             
459  Corstens, Borgers & Kooijmans 2018, p. 716-717. 
460  Corstens, Borgers & Kooijmans 2018, p. 717; Scheele, Strafblad 2011, p. 63. 
461  Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat de verdediging bij (hernieuwde) aanvang van het 

onderzoek ter terechtzitting dient mede te delen welke getuigen zij heeft meegebracht. Zie o.a. HR 1 juli 
2014, NJ 2014/441 m.nt. M.J. Borgers, r.o. 2.11. 

462  Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 718; Scheele 2011, p. 62-63.  
463  HR 1 juli 2014, NJ 2014/441 m.nt. M.J. Borgers,, r.o. 2.20. In het achterwege blijven van een dergelijk verzoek 

kan de rechter wat de Hoge Raad betreft afleiden dat de verdediging geen prijs meer stelt op het horen van 
de niet-verschenen getuige. 

464  Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 719; Scheele 2011, p. 63-64. 
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samenstel van bepalingen volgens de daarop gebaseerde jurisprudentie van de Hoge Raad 
dat “de rechter slechts dan gehouden is een beslissing te geven omtrent de (hernieuwde) 
oproeping van die getuige indien daartoe door of namens de verdachte ter terechtzitting een 
uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek is gedaan”.465 
 
Het criterium van verdedigingsbelang betekent dat slechts zonder instemming van de 
verdediging van het oproepen van tijdig verzochte getuigen kan worden afgezien, indien 
hetgeen waarover de getuige kan verklaren “in redelijkheid niet van belang [kan] zijn voor 
enige in zijn zaak te nemen beslissing dan wel redelijkerwijze moet worden uitgesloten dat die 
getuige iets over bedoelde punten zou kunnen verklaren”,466 hetgeen een terughoudend 
gebruik van de mogelijkheid tot afwijzing van een tijdig gedaan verdedigingsverzoek 
betekent. Het betekent evenwel en zoals aangegeven ook, dat van de verdediging wordt 
verlangd dat het verzoek zodanig wordt gemotiveerd dat daadwerkelijk aan dat belang kan 
worden getoetst. Een dergelijke motiveringsplicht strookt naar het oordeel van de Hoge 
Raad met de (meer recente) jurisprudentie van het EHRM, waaruit naar het oordeel van de 
Hoge Raad volgt dat op de verdediging de plicht rust om uit te leggen waarom het van 
belang is om de getuige te horen en waarom de af te leggen verklaring noodzakelijk is voor 
de waarheidsvinding.467 Daarbij wordt door de Hoge Raad – zoals ook in de wettelijke 
regeling – in beginsel geen onderscheid gemaakt tussen getuige à charge en getuigen à 
décharge,468 maar wel (of: vooral) tussen (in het vooronderzoek) reeds gehoorde getuigen 
en nog niet gehoorde getuigen. Ten aanzien van die eerste stelt de Hoge Raad voorop dat het 
feit dat een in het vooronderzoek afgelegde getuigenverklaring bij de processtukken is 
gevoegd, weliswaar betekent dat de inhoud van die verklaring naar het oordeel van de 
officier redelijkerwijs van belang kan zijn voor de door de rechter te nemen beslissingen, 
maar niet (zonder meer) dat het horen van die getuige van belang is voor enige in de 
strafzaak ex art. 348-350 Sv te nemen beslissing. Dat betekent, zoals in par. 3.4.3.1.1 reeds 
werd opgemerkt, dat in een dergelijk geval (door de verdediging) niet kan worden volstaan 
met de stelling dat de afgelegde verklaring bij de stukken is gevoegd, maar gemotiveerd 
dient te worden waarin de relevantie van het horen van deze getuige is gelegen, “gegeven de 
voeging van de reeds afgelegde verklaring bij de procestukken”. 469 Zo bezien werpt de 
voeging van een verklaring bij de stukken eerder een drempel op, dan dat het de 
motiveringsplicht van de verdediging vergemakkelijkt. Indien het gaat om personen die in 
het vooronderzoek nog geen verklaring hebben afgelegd, dient de motivering van het 
verzoek betrekking te hebben op het belang van die verklaring voor enige in de strafzaak te 
nemen beslissing en in het bijzonder de redenen op te geven waarom de verklaring “kan 
strekken tot staving van de betwisting van het tenlastegelegde dan wel ter onderbouwing van 
een verweer of standpunt dat betrekking heeft op een van de andere door de rechter uit hoofde 
van de art. 348 en 350 Sv te nemen beslissingen”.470 Omdat vanuit verdedigingsperspectief 
niet (zonder meer) voor de hand ligt dat een verzoek wordt gedaan tot het ter zitting horen 
van een getuige à charge, komt het gemaakte onderscheid er voor de verdediging praktisch 
gezien op neer dat bij het horen van getuige à décharge dus moet worden aangegeven 
waarom die verklaring – kort door de bocht gezegd – voor de verdediging van belang is ter 
betwisting van het tenlastegelegde of ter onderbouwing van een verweer/standpunt, terwijl 
in het geval van getuige à charge duidelijk moet worden gemaakt waarom de getuige 
nogmaals zou moeten worden gehoord.  
 
Ook indien het verzoek tot het oproepen van getuigen door de verdediging niet tijdig (ex art. 
263 lid 2 Sv) is gedaan, dan wel de rechtbank zelf aanleiding (‘noodzaak’) ziet om een 

                                                             
465  HR 1 juli 2014, NJ 2014/441 m.nt. M.J. Borgers, r.o. 2.21. 
466  HR 1 juli 2014, NJ 2014/441 m.nt. M.J. Borgers, r.o. 2.4-2.5.  
467  HR 4 juli 2017, NJ 2017/440 m.nt. T. Kooijmans, r.o. 3.6. 
468  HR 4 juli 2017, NJ 2017/440 m.nt. T. Kooijmans, r.o. 3.7.2 en 3.7.3. 
469   HR 4 juli 2017, NJ 2017/440 m.nt. T. Kooijmans, r.o. 3.7.2. 
470   HR 4 juli 2017, NJ 2017/440 m.nt. T. Kooijmans, r.o. 3.7.3. 
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getuige ter zitting te horen, kan de rechtbank de oproeping van de getuige bevelen (art. 315 
Sv).471 Op basis van art. 328 Sv kan de verdediging de rechtbank “gemotiveerd, duidelijk en 
stellig”472 verzoeken om van die bevoegdheid gebruik te maken. In dat geval geldt evenwel 
niet het criterium van verdedigingsbelang, maar (op grond van art. 315 Sv) het zogenoemde 
‘noodzakelijkheidscriterium’. 
  
Dat laatste criterium zoals opgenomen vormt voor de verdediging een hogere drempel dan 
het criterium van verdedigingsbelang,473 al wordt de soep in de praktijk niet altijd zo heet 
gegeten als hij wordt opgediend. Het noodzakelijkheidscriterium is gekoppeld aan de zorg 
die de rechter dient te dragen voor de volledigheid van het onderzoek, hetgeen betekent dat 
de zittingsrechter ook zonder een verzoek van de verdediging moet beoordelen of het 
(alsnog) horen van de getuige ter zitting in het licht van een recht op een eerlijk proces 
noodzakelijk is “met het oog op de volledigheid van het onderzoek”.474 Voor zover daaraan 
een verzoek van de verdediging ten grondslag ligt, zal de vraag of de rechtbank een 
dergelijke noodzaak ziet, in de regel afhangen van de aard van het onderwerp waarover de 
getuige zou kunnen verklaren en de kracht van de in dat kader door de verdediging 
genoemde argumenten.475 Indien de zittingsrechter zich reeds “voldoende ingelicht acht en 
hem dus de noodzakelijkheid van het gevraagde verhoor niet is gebleken”, is er geen 
aanleiding voor het horen of oproepen van de getuige.476  
 
Niet in alle gevallen verschilt de toets op basis van noodzaak wezenlijk van die op basis van 
verdedigingsbelang. Zo dient de zittingsrechter, zoals ook de officier van justitie, op basis 
van de jurisprudentie van de Hoge Raad, gelet op het vereiste van een eerlijke 
procesvoering, in de afweging bij toepassing van het criterium van noodzaak mee te nemen 
dat de verdediging door het ontbreken van processtukken niet (tijdig) voorafgaan aan de 
zitting een verzoek kon doen.477  
 
Voor een verdachte zonder raadsman geldt ter zake een (grotere) zorgplicht van de 
zittingsrechter, al volgt uit deze jurisprudentie niet – zonder meer – op welke wijze deze 
zorgplicht exact gestalte dient te krijgen waar het gaat om het op verzoek van de verdachte 
horen van getuigen ter zitting. Uit de desbetreffende jurisprudentie volgt wel dat waar de 
verdachte afstand doet van zijn recht op rechtsbijstand (ter zitting), op de zittingsrechter – 
in ieder geval in de situatie waarin de wetgever heeft voorzien in ambtshalve toevoeging 
van een raadsman – niet alleen de verplichting rust om zich ervan te vergewissen dat de 
afstand van rechtsbijstand ondubbelzinnig, desbewust en vrijwillig is gedaan, maar tijdens 

                                                             
471  Overigens kan de voorzitter van de rechtbank de officier van justitie ook bevelen om getuigen en 

deskundigen ter zitting de doen oproepen; zie daartoe art. 263 lid 4 Sv. Deze opgave (aan de officier van 
justitie) dient schriftelijk te geschieden, onder vermelding van de namen, het beroep en de woon- of 
verblijfplaats, of bij onbekendheid van een of ander, een zo nauwkeurige mogelijke aanduiding van de 
getuige of deskundige. Zie tevens Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 715. 

472  HR 1 juli 2014, NJ 2014/441 m.nt. M.J. Borgers, r.o. 2.8. 
473  Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 717-718; Scheele 2011, p. 64; De Wilde 2017, p. 783.  
474  HR 1 juli 2014, NJ 2014/441 m.nt. M.J. Borgers, r.o. 2.8. 
475  HR 1 juli 2014, NJ 2014/441 m.nt. M.J. Borgers, r.o. 2.9. 
476  Van een aldus gemotiveerde afwijzing kan naar het oordeel van de Hoge Raad niet worden gezegd “dat die 

ervan blijk geeft dat de rechter op ontoelaatbare wijze is vooruitgelopen op hetgeen de getuigen zouden kunnen 
verklaren”. Zie HR 1 juli 2014, NJ 2014/441, m.nt. M.J. Borgers, r.o. 2.8. Zie tevens Borgers in punt 15 van zijn 
noot. 

477  HR 1 juli 2014, NJ 2014/441 m.nt. M.J. Borgers, r.o. 2.24 en 2.59. Zie ook Borgers in punt 13 van zijn noot 
(“Want in feite heeft de Hoge Raad […] het criterium van het verdedigingsbelang respectievelijk het 
noodzakelijkheidscriterium reeds zodanig uitgewerkt dat in de toepassing eigenlijk weinig verschil meer valt 
aan te wijzen”), alsmede punten 16 en 17. Als een ex art. 315 Sv opgeroepen getuige vervolgens niet 
verschijnt, geldt die getuige als wel opgeroepen maar niet verschenen getuige, waarop het bepaalde in art. 
287 lid 3 (jo art. 288 lid 1) Sv van toepassing is, hetgeen betekent dat de verdediging een uitdrukkelijk 
verzoek dient te doen de wel opgeroepen maar niet verschenen getuige opnieuw op te roepen. Zie HR 1 juli 
2014, NJ 2014/441 m.nt. M.J. Borgers, r.o. 2.23. 



Mind the Gap 

 

 
108 

de behandeling van de zaak voorts bijzondere aandacht zal moeten schenken aan de positie 
van de verdachte.  
 

“Dat geldt met name waar het gaat om het verstrekken van informatie die de verdachte 
voor zijn verdediging behoeft. In dat opzicht kan de verdachte immers tekortkomen 
omdat hij, anders dan met de regeling van de ambtshalve toevoeging is beoogd, geen 
bijstand van een rechtsgeleerd raadsman heeft. In dat tekort zal de rechter zoveel als 
mogelijk dienen te voorzien.”478 

 
Dat laatste kan tot gevolg hebben dat het de verdachte niet euvel kan worden geduid dat de 
verdachte niet tijdig (ex art. 263 lid 2 Sv) om het horen van getuigen heeft verzocht, in welk 
kader ter zitting alsnog wordt beoordeeld of voor het horen van dergelijke getuigen in het 
belang van de verdachte (voldoende) aanleiding is.  
 

3.4.4.3. Verwijzing naar de rechter-commissaris  
 
Een getuigenverhoor waartoe door de rechtbank is besloten, kan door de rechtbank op 
grond van art. 316 Sv (en, indien de noodzakelijkheid van verder onderzoek eerst bij het 
‘raadkameren’ blijkt; art. 346 jo art. 347 Sv) aan de rechter-commissaris worden 
uitbesteed.479 Die functie kan op grond van art. 316 lid 2 Sv ook worden overgenomen door 
één van de rechters die over de zaak oordeelt, indien de officier en de verdediging daarmee 
instemmen (dan wel hun niet-instemming niet uitdrukkelijk laten blijken). Omdat art. 316 
Sv aanvangt met de zinsnede ‘[i]ndien enig onderzoek door de rechter-commissaris 
noodzakelijk blijkt’, vormt dit artikel volgens De Wilde slechts een basis voor het verwijzen 
van getuigenverhoren naar de rechter-commissaris die voortvloeien uit een geslaagde 
beoordeling aan de hand van het noodzakelijkheidscriterium.480 Het kan daarbij 
getuigenverhoren betreffen welke de rechtbank ex art. 315 Sv zelf ambtshalve noodzakelijk 
acht, dan wel om getuigenverhoren die het resultaat zijn van een verzoek van de 
verdediging (of de officier van justitie) ex art. 315 jo art. 328 Sv. In het laatste geval kan het 
een verzoek betreffen waarin de verdediging expliciet heeft aangegeven de getuigen bij de 
rechter-commissaris te willen laten horen, maar dat is niet noodzakelijk: het uitbesteden 
van een toegewezen getuigenverhoor is in de praktijk – in de regel vanwege vrij strakke 
zittingsrooster – gangbaar, ook wanneer niet specifiek verzocht is om het verhoor bij de 
rechter-commissaris plaats te laten vinden.481 
 
De gang van zaken tijdens een getuigenverhoor dat door de rechtbank is uitbesteed aan de 
rechter-commissaris (dan wel ex art. 316 lid 2 Sv aan een van de rechters die over de zaak 
oordeelt) is gelijk is aan een ‘regulier’ verhoor door de rechter-commissaris;482 zie daartoe 
par. 3.4.3. Daar is onder meer aangegeven dat de raadsman in de hoofdregel aanwezig zal 
mogen zijn bij het getuigenverhoor door de rechter-commissaris, tenzij deze meent dat dit 
het belang van het onderzoek in gevaar brengt (art. 186a lid 1 Sv). Nu het 

                                                             
478  HR 17 november 2009, NJ 2010/143 m.nt. T.M. Schalken. Zie ook HR 19 december 2017, 

ECLI:NL:HR:2017:3197. 
479  Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 721. De rechtbank kan, gezien art. 316 lid 2 Sv, één der oordelende 

rechters als rechter-commissaris aanwijzen. Daarvoor is instemming van de verdediging en de officier van 
justitie vereist. De als rechter-commissaris aangewezen rechter dient slechts dan als oordelende rechter ‘af 
te treden’ indien de verdachte of zijn raadsman niet aanwezig mogen zijn bij het betreffende 
getuigenverhoor. Zie De Wilde 2015, p. 252, voetnoot 131. 

480  De Wilde 2015, p. 260-261, voetnoot 171. 
481  De Wilde 2015, p. 251-252 en p. 402-403. Overigens is het in de praktijk evenmin ongebruikelijk dat een 

door de verdediging ex art. 263 lid 2 Sv verzochte getuige, aan welk verzoek door de officier van justitie geen 
gevolg is gegeven, welk verzoek door de rechtbank vervolgens wordt toegewezen, op de voet van art. 315-
316 lid 2 Sv door de rechter-commissaris wordt gehoord.  

482  Zie art. 316 lid 3 Sv: ‘het onderzoek wordt overeenkomstig de bepalingen van het tweede tot en met de vijfde 
en zevende afdeling van de Derde Titel van dit Boek gevoerd’.   
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opsporingsonderzoek – in de fase waarin het getuigenverhoor op grond van art. 316 Sv aan 
de rechter-commissaris gedelegeerd kan worden – reeds afgerond is, zal deze 
weigeringsgrond in dit kader slecht zelden een barrière opwerpen voor aanwezigheid van 
de raadsman.483 Daarnaast is het bieden van gelegenheid aan de raadsman om aanwezig te 
zijn bij het getuigenverhoor, gebonden aan de voorwaarde dat dit het onderzoek niet op 
mag houden (art. 186a lid 3 jo art. 186 lid 2 Sv). Wanneer onder ‘het onderzoek’ het 
onderzoek ter terechtzitting verstaan wordt, zou deze weigeringsgrond in beginsel ook bij 
het aan de rechter-commissaris gedelegeerde verhoor een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld 
indien de raadsman verhinderd is om een op korte termijn te plannen verhoor aanwezig te 
zijn. Voor de verdachte is aanwezigheid bij het getuigenverhoor van de rechter-commissaris 
zoals opgemerkt de uitzondering op de regel:484 slechts wanneer de rechter-commissaris de 
aanwezigheid van de verdachte in het belang van het onderzoek wenselijk acht, stelt hij 
deze daartoe in de gelegenheid (art. 186a lid 2 Sv). De verdediging is steeds bevoegd vragen 
op te geven (art. 186a lid 3 jo art. 186 lid 3 Sv).    
 
In par. 3.4.4.1 werd reeds (kort) de meerwaarde van het horen van de getuige ter zitting 
aangegeven. Deze kan – kort gezegd – gelegen zijn in i) het belang van ‘adversarial 
argument’ (de getuige produceert diens verklaring in het bijzijn van de verdediging) en ii) 
de mogelijkheid het gedrag van de getuige te observeren tijdens het verhoor. Vooral met 
betrekking tot dit laatste kan de verdediging er met een getuigenverhoor dat plaatsvindt bij 
de rechter-commissaris (dan wel de ‘gedelegeerde rechter’) ‘op achteruit gaan’, in die zin 
dat de getuige in een dergelijk geval (juist) niet wordt aanschouwd door de zittingsrechter, 
althans alle leden van de rechtbank in gezamenlijkheid. Gelet daarop is niet ondenkbaar dat 
de verdediging, wanneer zij (bijvoorbeeld) de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van 
een getuige à charge aan de kaak wenst te stellen, bij het getuigenverzoek de wens kenbaar 
maakt de getuige (juist) niet door de rechter-commissaris, maar op zitting te willen horen. 
Het ligt daarbij op de weg van de verdediging om te motiveren waarom niet met een 
getuigenverhoor bij de rechter-commissaris volstaan kan worden. De rechtbank kan 
evenwel anders besluiten, ook zonder dat de verdediging daarmee instemt; die instemming 
is alleen vereist, indien het verhoor door de rechtbank wordt uitbesteed aan één van de 
rechters die over de zaak oordeelt. Het omgekeerde geldt ook: de verdediging kan de 
rechtbank weliswaar verzoeken om een getuigenverhoor te laten plaatsvinden bij de 
rechter-commissaris, maar de rechtbank kan oordelen dat het getuigenverhoor ter zitting 
zal (moeten) plaatsvinden.  
 
In de regel zal aan de wijze waarop aan het verzoek tot het horen van de getuige naar het 
oordeel van de verdediging uitvoering zou moeten worden gegeven, evenwel een 
redenering ten grondslag liggen. Punt van aandacht is (namelijk) dat wat in beginsel 
‘gewonnen’ wordt indien de getuige ter zitting wordt gehoord (namelijk het kunnen horen 
en aanschouwen van de getuige), ‘verloren’ wordt vanuit het oogpunt van verslaglegging.485 
Zoals in het voorgaande – in relatie tot het door de verdachte zelf ter zitting verklaren; zie 
par. 3.2.6 en 3.2.7 – reeds aan de orde kwam, betekent het horen van een getuige bij de 
rechter-commissaris (dan wel de rechter ex art. 316 lid 2 Sv) in de regel ook dat zowel de 
rechter-commissaris als de officier van justitie, de verdediging en de getuige zelf een 
ruime(re) mogelijkheid heeft om het proces-verbaal van het getuigenverhoor goed na te 
lopen op eventuele onduidelijkheden en/of onjuistheden, waarna dit verhoor door de 
getuige wordt ondertekend. Een dergelijke mogelijkheid bestaat niet, indien de getuige ter 
zitting wordt gehoord: dan is (onder meer) de verdediging volledig afhankelijk van de 
aantekeningen van de griffier met betrekking tot dit verhoor, althans – en als een 
                                                             
483  Indien het gaat om een getuigenverhoor op grond van art. 316 lid 2 Sv heeft het feit dat de verdachte of diens 

raadsman daarbij niet tegenwoordig mocht zijn tot gevolg, dat de desbetreffende rechter vervolgens niet 
meer aan het onderzoek ter zitting kan deelnemen; zie de laatste volzin van art. 316 lid 2 Sv.  

484  De Wilde 2015, p. 258, verwijzend naar Mannheim 2007, p. 175. 
485  Aldus ook de respondenten in de beide focusgroepen: zie par. 5.2.4. 
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geluidsopname is vervaardigd – van de wijze waarop het getuigenverhoor door de griffier 
wordt samengevat. Weliswaar bestaat voor de verdediging bij het horen van een getuige ter 
zitting de mogelijkheid om op grond van art. 326 lid 2 Sv het ertoe te leiden dat een 
verklaring (al dan niet deels) woordelijk wordt opgenomen, maar of die mogelijkheid 
soelaas biedt, zal vooral ook afhangen van de vraag welke omvang het getuigenverhoor ter 
zitting heeft. Indien hetgeen de getuige verklaart (veel) belangrijker is dan de wijze waarop 
de getuige de verklaring aflegt, kan het gegeven dat de verslaglegging van de 
getuigenverklaring bij de rechter-commissaris met meer zorgvuldigheid is omgeven, de 
verdediging tot de conclusie leiden dat het getuigenverhoor beter bij rechter-commissaris 
kan plaatsvinden. Maar zoals de verdediging een verwijzing naar de rechter-commissaris 
door de zittingsrechter niet kan beletten, kan de verdediging naar huidig recht evenmin 
beletten dat de rechtbank het getuigenverhoor, ondanks een andersluidend verzoek van de 
verdediging, ‘aan zich houdt’. 
  

3.4.4.4. Oproepen en horen van getuigen ter terechtzitting in hoger beroep 
 
De regeling (en de jurisprudentiële invulling daarvan) voor het oproepen en het horen van 
getuigen ter zitting in hoger beroep verschilt niet wezenlijk van de regeling dienaangaande 
met betrekking tot het onderzoek ter zitting in eerste aanleg, met dien verstande dat ten 
aanzien van het hoger beroep het noodzakelijkheidscriterium een ruimer toepassingsbereik 
heeft.  
 
Het eerste moment waarop de verdediging kan verzoeken om ter zitting in hoger beroep 
getuigen te (doen) horen, is bij een tijdig ingediende appelschriftuur (art. 410 lid 3 Sv). Die 
opgave dient voldoende bepaald en selectief te zijn.486 Aldus opgegeven getuigen kunnen 
door de advocaat-generaal worden geweigerd indien de berechting in eerste aanleg op 
tegenspraak heeft plaatsgevonden en de getuige (of deskundige) ter zitting in eerste aanleg 
dan wel door de rechter-commissaris is gehoord en het horen ter zitting in hoger beroep 
wat de advocaat-generaal betreft niet noodzakelijk is te achten (art. 410 lid 3 Sv). In dat 
geval geldt derhalve voor de beoordeling door de advocaat-generaal het 
noodzakelijkheidscriterium. Voor zover dat criterium niet van toepassing is – bijvoorbeeld 
omdat de berechting in eerste aanleg niet op tegenspraak heeft plaatsgevonden of omdat de 
getuige niet eerder door een rechter(-commissaris) is gehoord, geldt (voor de advocaat-
generaal) het criterium van verdedigingsbelang. Daarnaast kan de advocaat-generaal de 
getuigen waarom wordt verzocht weigeren op te roepen op de gronden genoemd in art. 264 
lid 1 en lid 2 Sv.  
 
Het noodzakelijkheidscriterium geldt op grond van art. 414 lid 2 Sv (voor de advocaat-
generaal) ook, indien de verdediging de getuigen niet opgeeft bij appelschriftuur maar 
daartoe – na hoger beroep te hebben ingesteld – eerst (tijdig) overgaat conform het in art. 
263 lid 2 Sv bepaalde (dus: ten minste tien dagen voor de zitting in hoger beroep).487  
 
Het beoordelingskader voor het hof zelf is vervat in art. 418 Sv. Dat artikel bepaalt dat de 
oproeping van niet verschenen getuigen in hoger beroep kan worden geweigerd in de 
gevallen genoemd in art. 288 lid 1 Sv. Dat betekent dat de oproeping in hoger beroep door 
het hof kan worden geweigerd, indien de berechting in eerste aanleg op tegenspraak heeft 
plaatsgevonden, de getuige ter zitting in eerste aanleg dan wel door de rechter-commissaris 
gehoord en het hof het horen ter zitting niet noodzakelijk oordeelt (lid 2); alsmede wanneer 
de verdachte hoger beroep heeft ingesteld, het gaat om een niet bij schriftuur opgegeven 
getuige en het hof het horen ter zitting niet noodzakelijk oordeelt (lid 3). Zo bezien is het 
voor de verdediging derhalve cruciaal dat reeds bij appelschriftuur getuigen worden 

                                                             
486  HR 1 juli 2014, NJ 2014/441 m.nt. M.J. Borgers, r.o. 2.41. 
487  HR 1 juli 2014, NJ 2014/441 m.nt. M.J. Borgers, r.o. 2.51 en 2.57. 
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opgegeven, indien het ten minste gaat om getuigen die in eerste aanleg niet ten overstaan 
van een rechter(-commissaris) zijn gehoord, al zal op basis van de omstandigheden van het 
geval ook hier de toepassing van de beide criteria niet altijd wezenlijk van elkaar (kunnen) 
verschillen.488 Het noodzakelijkheidscriterium geldt op grond van art. 415 jo art. 315 Sv en 
art. 316 Sv uit de aard der zaak ook, indien verzoeken tot het horen van getuigen eerst ter 
zitting worden gedaan.  
 
Voor zover het hof het horen van de desbetreffende getuige(n) wel noodzakelijk oordeelt, 
kan het hof – zoals ook de rechtbank – de zaak al dan niet met toepassing van art. 316 lid 2 
(jo art. 415 lid 1) Sv in handen stellen van de rechter-commissaris, dan wel van de 
raadsheer-commissaris (art. 420 lid 1 Sv). 
 
In cassatie kan overigens voor wat betreft de beoordeling door het hof niet over de (on-) 
juistheid van de beslissing van het hof worden geklaagd: ter beoordeling in cassatie staat 
slechts de vraag of het hof het juiste criterium heeft toegepast, alsmede de begrijpelijk van 
de genomen beslissing.489 Daarbij komt dat de enkele omstandigheid dat het hof bij 
afwijzing van het verzoek niet de juiste maatstaf heeft genoemd, niet zonder meer 
voldoende – rechtens te respecteren – belang oplevert bij vernietiging van de bestreden 
uitspraak en een nieuwe feitelijke behandeling van de zaak. In cassatie gaat het uitsluitend 
om de vraag of de beslissing begrijpelijk is in het licht van enerzijds hetgeen aan het verzoek 
ten grondslag is gelegd, en anderzijds de gronden waarop het verzoek door het hof is 
afgewezen. Daarbij kan ook het procesverloop van belang zijn, hetgeen onder meer betekent 
dat gewicht kan worden toegekend aan het feit dat het verzoek eerder had kunnen en 
redelijkerwijs had moeten worden gedaan.490 
 
In de fase gelegen tussen het vonnis in eerste aanleg – waartegen reeds hoger beroep is 
ingesteld – en de aanvang van het onderzoek ter zitting in hoger beroep zal in sommige 
gevallen overigens art. 411a Sv meer uitkomst kunnen bieden. Op grond van dat artikel kan 
hetzij de rechter-commissaris (behorende bij de rechtbank die in eerste aanleg heeft 
gevonnist), hetzij de raadsheer-commissaris op verzoek van de verdediging nader 
onderzoek verrichten. Voor zover dit onderzoek ‘getuigen-gerelateerd’ is, vindt dat 
onderzoek – gezien art. 411a lid 2 Sv – plaats overeenkomstig art. 185-199 Sv en art. 210-
226s Sv. 
 
Ook in hoger beroep geldt voor de verdachte zonder raadsman een verhoogde ‘zorgplicht’ 
van de zittingsrechter, die ertoe kan leiden dat verzoeken van de verdachte tot het horen 
van getuigen meer welwillend worden beoordeeld, dan in het geval de verdachte wel door 
een rechtsgeleerd raadsman wordt bijgestaan. 
 

3.4.5. Het ondervragingsrecht van de verdediging in samenhang beschouwd 
 
In het licht van de onderzoeksvraag brengt het voorgaande ons tot de volgende 
constateringen in relatie tot het ondervragingsrecht van de verdediging met betrekking tot 
getuigen.  
 

3.4.5.1  Consequenties van het wettelijk en jurisprudentieel kader 
 
In het huidige Wetboek van Strafvordering ontbreekt een regeling aangaande de positie van 
de verdediging bij het verhoor van getuigen door de politie. De verdediging kan de politie of 
de officier van justitie weliswaar vragen bepaalde getuigen (à décharge) te horen, maar zij 

                                                             
488  HR 1 juli 2014, NJ 2014/441 m.nt. M.J. Borgers, r.o. 2.60. 
489  HR 1 juli 2014, NJ 2014/441 m.nt. M.J. Borgers, r.o. 2.73. 
490   HR 1 juli 2014, NJ 2014/441 m.nt. M.J. Borgers, r.o. 2.76. 
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kan daarop wettelijk gezien geen enkele aanspraak maken. Evenmin bestaan een plicht tot 
kennisgeving van een voorgenomen getuigenverhoor bij de politie aan de verdediging, ook 
niet als het gaat om verhoren van kwetsbare getuigen of getuigen waarvan moet worden 
aangenomen dat zij nadien niet meer beschikbaar zijn. Enige verwachting dat de 
verdediging zich daarin proactief toont, ligt in het huidige wetboek niet besloten. Dat laat 
onverlet dat, waar de verdediging daarover wel wordt geïnformeerd en in de gelegenheid 
wordt gesteld daarbij aanwezig te zijn, de keuze om van die gelegenheid geen gebruik te 
maken tot gevolg kan hebben dat de verdediging het recht verwerkt om de desbetreffende 
getuige later alsnog te kunnen ondervragen. Voor de verdediging is die afweging in de regel 
een lastige, vooral in de situatie(s) dat hetzij de exacte duiding van de beschuldiging, hetzij 
de inhoud van de processtukken haar (onvoldoende) bekend is, als gevolg waarvan zij aan 
haar ondervragingsrecht – voor zover haar dat tijdens een politieel getuigenverhoor wordt 
toegestaan – slechts beperkt invulling kan geven. In de situatie dat nadien processtukken 
beschikbaar worden gesteld die rechtvaardigen dat de getuige nogmaals op verzoek van de 
verdediging wordt gehoord, zal aan een dergelijk verzoek in de regel gehoor (moeten) 
worden gegeven, aangenomen dat de getuige daartoe (nog steeds) beschikbaar is. Bij de 
huidige stand van zaken zal de verdediging in de regel ook geen andere keus hebben, dan 
simpelweg af te wachten hoe het opsporingsonderzoek zich ontwikkelt, welke getuigen 
daarin worden gehoord en wat de verdediging daarover nadien bekend wordt op basis van 
de haar – op enig moment – ter beschikking gestelde processtukken.  
 
In dat kader is (ook) van belang dat de wet geen plicht bevat om de verdediging hangende 
het opsporingsonderzoek op de hoogte te stellen van getuigenverhoren die reeds bij de 
politie hebben plaatsgevonden en de inhoud daarvan. Wet en jurisprudentie stellen geen 
termijn waarbinnen aan de verdediging inzage daarin moet worden verschaft, anders dan 
de bepaling dat de verdachte de kennisneming van alle processtukken in beginsel niet 
(meer) mag onthouden zodra de dagvaarding in eerste aanleg is betekend dan wel een 
strafbeschikking is uitgereikt (art. 33 Sv). De mogelijkheid kennis te nemen van de 
registraties van getuigenverhoren bij de politie bestaat eveneens. Hoewel de verdediging op 
grond van de jurisprudentie van de Hoge Raad kennisneming van dergelijke registraties in 
beginsel niet mag worden onthouden,491 volgt uit deze jurisprudentie niet wanneer daartoe 
in het vooronderzoek gelegenheid moet worden geboden. De afwezigheid van een ‘harde’ 
wettelijke garantie dat de verdediging op enig moment tijdens het vooronderzoek over reeds 
afgelegde getuigenverklaringen of registraties daarvan beschikt, bemoeilijkt een meer 
vroegtijdige beoordeling van de vraag wat vanuit verdedigingsoogpunt (verder) nodig is en 
wat de verdediging daartoe nodig heeft, bijvoorbeeld in de vorm van nog af te leggen 
getuigenverklaringen. 

 
Daar waar, hangende het opsporingsonderzoek, wel processtukken worden verstrekt aan de 
verdediging, geldt dat de officier van justitie kan besluiten om één of meer verklaringen in 
het belang van het onderzoek tijdelijk aan de verdediging te onthouden (art. 30 lid 3 Sv), 
dan wel om überhaupt niet tot voeging van een reeds afgelegde getuigenverklaring bij de 
processtukken over te gaan, op grond van het belang van bescherming van de getuige tegen 
ernstige overlast (art. 149b jo art. 187d Sv). Uit par. 3.2 volgt dat de wet de verdediging geen 
mogelijkheden toekent om op te komen tegen het niet voegen van stukken ex art. 149b Sv. 
Tegen het onthouden van processen-verbaal van getuigenverklaringen in het belang van het 
onderzoek ex art. 30 lid 3 Sv bestaat wel een rechtsmiddel (in de vorm van een 
bezwaarschrift bij de rechter-commissaris), maar het is de vraag of de verdediging haar 
belang ter zake adequaat naar voren kan brengen, indien zij geen informatie heeft over aard 
en inhoud van de onthouden stukken; de wet schrijft enkel voor dat een kennisgeving dat de 
processtukken niet compleet zijn in het dossier wordt gevoegd.  
 

                                                             
491  HR 21 oktober 1997, NJ 1998/133 m.nt. A.C. ‘t Hart; HR 31 januari 2012, NJ 2012/102. 
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Een zelfstandig probleem is dat deze wettelijke routes in de praktijk met enige regelmaat 
niet worden gevolgd. De wet maakt het mogelijk dat stukken lang(er) buiten beeld blijven 
en de status van stukken (geen processtuk, niet-gevoegd processtuk, onthouden processtuk) 
in het midden blijft, ook indien dat reeds afgelegde getuigenverhoren betreft. Bestaande 
stukken, waarvan de officier van justitie de kennisgeving door de verdediging (nog) 
ongewenst acht, worden soms eenvoudigweg niet ter beschikking gesteld, zonder de 
verdediging daarvan formeel in kennis te stellen. De gebrekkige informatiepositie waarin de 
verdediging als gevolg daarvan kan komen verkeren en in de praktijk met enige regelmaat 
verkeert, is een belemmering voor het ontplooien van initiatieven door de verdediging om 
(naar het oordeel van de verdediging relevante) stukken wel te krijgen – zoals het doen van 
een verzoek ex art. 34 lid 2 Sv en het maken van bezwaar op grond van art. 30 lid 4 Sv – ter 
zake waarvan haar alsdan gemakkelijk het verwijt van ‘fishing expedition’ kan worden 
gemaakt.492 
 
Eveneens vormt deze praktijk een (potentiële) belemmering voor het (succesvol) initiëren 
van getuigenverhoren bij de rechter-commissaris ex art. 182 Sv. Wil de verdediging conform 
de wensen van de wetgever kansen om de vormgeving van het vooronderzoek mede te 
bepalen niet laten liggen,493 dan dient zij tijdig kennis te kunnen nemen van de processen-
verbaal van getuigenverhoren die bij de politie hebben plaatsgevonden. Zolang het 
politieonderzoek nog in volle gang is, is de traditionele houding van alle betrokkenen om 
eerst de resultaten daarvan maar eens af te wachten. De verdediging kan feitelijk ook weinig 
anders zolang zij de stukken niet krijgt; onzekerheid over de vraag of en welke stukken 
bestaan die niet verstrekt worden of mogelijk later nog zullen worden verstrekt, 
belemmeren positiebepaling en bijbehorende argumenten die nodig zijn voor het 
(succesvol) adiëren van de rechter-commissaris.494 De jurisprudentiële eisen die aan de 
motivering van een dergelijk verzoek worden gesteld, houden in dat de verdediging haar 
belang bij het horen van getuigen voldoende inzichtelijk moet maken, in het licht van de 
reeds voorliggende stukken. De beoordeling of aan de eisen al dan niet is voldaan, is aan de 
rechter-commissaris. Als de redenen voor het verzoek geheel ontbreken, is afwijzing te 
verwachten, zij het dat de rechter-commissaris – via het horen van de verdediging of het 
beleggen van een regiebijeenkomst – allereerst nadere onderbouwing zou kunnen proberen 
te verkrijgen alvorens op het verzoek te beslissen. De wet verplicht hem daartoe evenwel 
niet. 
 
Indien en voor zover het verzoek tot het horen van getuigen wordt afgewezen, heeft de 
verdediging de mogelijkheid om bezwaar te maken bij de rechtbank. Uit de gepubliceerde 
uitspraken volgt dat aldaar niet zelden een ‘ex nunc’ toets plaatsvindt, als gevolg waarvan de 
verdediging in de gelegenheid is aldaar haar verzoek alsnog of beter te beargumenteren en 
nieuwe gegevens en inzichten naar voren te brengen. Garanties ter zake zijn er evenwel niet, 
temeer omdat de toetsing ter zake formeel marginaal heet te zijn en het oordeel van de 
rechter-commissaris dan ook niet noodzakelijk verder dan nodig is wordt onderzocht door 
de rechtbank.  
 
Zo beschouwd is voor de verdediging in het vooronderzoek qua getuigenverhoren vooral 
onzekerheid troef. De bal ligt weliswaar op basis van de Wet versterking positie rechter-
commissaris nu reeds in belangrijke mate bij de verdediging, maar dat de pogingen om 
getuigen daadwerkelijk te horen ook succesvol zullen zijn, is niet op voorhand 
gegarandeerd.  
 

                                                             
492  Zie bijv. Rb. Amsterdam 26 juli 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:5180. 
493  Vgl. Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 394 en de verwijzing aldaar naar Kamerstukken II 2009/10, 6, p. 

18 en p. 27, en naar Kamerstukken II 2010/11, 32177, 12, p. 50. 
494  Beaujean 2013, p. 70, verwijzend naar Van der Meij 2012, p. 58. 
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In relatie tot het onderzoek ter zitting (in eerste aanleg en in hoger beroep) is de situatie in 
die zin een andere, dat de verdediging alsdan op grond van art. 33 Sv in beginsel de 
beschikking dient te hebben over alle processtukken en daarmee over alle stukken die 
redelijkerwijs van belang zijn voor enige door de rechter te nemen beslissing ex art. 348-
350 Sv. De lat voor de verdediging in relatie tot het ter zitting kunnen horen van getuigen 
ligt evenwel op grond van de jurisprudentie van de Hoge Raad hoog.495 
 
Verzoeken tot het oproepen van getuigen voor de zitting in eerste aanleg dienen tijdig (in de 
zin van art. 263 Sv) voorafgaand aan de zitting te worden gedaan en de getuige zo 
nauwkeurig mogelijk te duiden, teneinde aanspraak te kunnen maken op toetsing aan het 
criterium van verdedigingsbelang, en bovendien steeds te worden herhaald voor zover een 
dergelijk verzoek niet reeds is toegewezen (en de getuige daarop daadwerkelijk is 
verschenen). De enige mogelijkheid om zónder het doen van een verzoek een getuige op 
zitting gehoord te krijgen, is door deze getuige zelf mee te nemen en daarvan bij aanvang 
van de zitting (direct en) expliciet melding te maken.496 Een dergelijke optie zal slechts reëel 
zijn indien het gaat om getuigen à décharge:497 de getuige à charge zal in het algemeen 
lastiger te benaderen zijn en zich bepaald minder geroepen voelen zich ter zitting aan de 
tand te laten voelen. Hoewel meegebrachte getuigen – gezien art. 287 lid 1 en 2 Sv – in 
beginsel gehoord worden, zal de verdediging ook in dat geval het nodige dienen te 
motiveren: ook van het horen van de meegebrachte getuige kan (gezien art. 287 lid 2 jo art. 
288 lid 1 onder c Sv) immers op grond van het verdedigingsbelang afgezien worden.  
 
Wordt de termijn als bedoeld in art. 263 Sv overschreden, dan zal het verzoek aangemerkt 
worden als verzoek ex art. 315 jo art. 328 Sv, waarop het noodzakelijkheidscriterium van 
toepassing is. De invulling daarvan zal niet altijd wezenlijk (kunnen) verschillen van 
toepassing van het criterium van verdedigingsbelang,498 maar dat zal in de regel alleen het 
geval zijn indien de verdediging minst genomen aannemelijk kan maken waarom het niet 
mogelijk was om meer tijdig (in de zin van art. 263 lid 2 Sv) opgave te doen en voorts 
aannemelijk kan maken dat de verdediging daarvan zelf geen verwijt kan worden gemaakt. 
In hoger beroep is ‘noodzaak’ het criterium bij uitstek, tenzij het gaat om getuigen die niet 
ter zitting in eerste aanleg of door de rechter-commissaris zijn gehoord, dan wel de 
berechting in eerste aanleg niet op tegenspraak heeft plaatsgevonden en de verdediging de 
desbetreffende getuige(n) voorts reeds bij appelschriftuur (en derhalve: binnen 14 dagen na 
het instellen van hoger beroep door de verdediging) heeft opgegeven. Alleen indien aan die 
voorwaarden (cumulatief) is voldaan, is in hoger beroep (nog) het verdedigingsbelang van 
toepassing.  
 
Een verzoek tot het horen van getuigen ter zitting zal hoe dan ook steeds gemotiveerd 
dienen te worden en voldoende bepaald, specifiek en afgebakend dienen te zijn. In de 
gevallen waarin (materieel) het verdedigingsbelang van toepassing is, dient de verdediging 
aldus te onderbouwen waarom het horen van de getuigen relevant is met het oog op het 
(door de rechter) beantwoorden van de vragen als bedoeld in art. 348-350 Sv. Dat de 
getuige reeds is gehoord en diens verklaring zich in het dossier bevindt, hetgeen 
veronderstelt dat de officier van justitie in elk geval heeft geoordeeld dat de desbetreffende 
verklaring dus relevant is, volstaat niet. In dat geval dient de verdediging de motivering naar 
het oordeel van de Hoge Raad toe te spitsen op relevantie/meerwaarde van het (toch 

                                                             
495  Zie Borgers in punt 3 van zijn noot bij HR 1 juli 2014, NJ 2014/441. 
496  HR 1 juli 2014, NJ 2014/441 m.nt. M.J. Borgers, r.o. 2.11. Zie tevens Borgers in punt 4 van zijn noot. 
497  Daarmee zij niet gesteld dat iedere getuige à décharge er iets in zal zien naar de zitting ‘meegenomen te 

worden’. 
498  HR 1 juli 2014, NJ 2014/441 m.nt. M.J. Borgers, r.o. 2.24, 2.59. Zie ook Borgers in punt 13 van zijn noot, 

alsmede punten 16 en 17. 
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alsnog) horen van die getuige.499 Indien de betreffende getuige nog geen verklaring heeft 
afgelegd (de oproeping zal dan logischerwijs – zeer waarschijnlijk – een getuige à décharge 
betreffen), dient de verdediging op grond van de jurisprudentie van de Hoge Raad – kort 
gezegd – de relevantie van het afleggen van die verklaring voor het voeren van enig verweer 
betreffende de vragen van art. 348-350 Sv aannemelijk te maken, waarbij in het bijzonder 
de redenen dienen te worden (op)gegeven waarom de verklaring precies “kan strekken tot 
staving van de betwisting van het tenlastegelegde dan wel ter onderbouwing van een verweer 
of standpunt dat betrekking heeft op een van de andere door de rechter uit hoofde van de art. 
348 en 350 Sv te nemen beslissingen”.500 In het geval van getuigenverzoeken welke 
beoordeeld worden aan de hand van het noodzakelijkheidscriterium, dient de verdediging 
de motivering toe te spitsen op de – met het niet-horen van de betreffende getuigen 
samengaande – onvolledigheid van het onderzoek.501 Daaruit volgt de ‘hoogheid’ van de lat, 
die bovendien in cassatie niet snel van zijn plek zal worden getild. In cassatie wordt de 
afwijzing van een verzoek tot het horen van getuigen immers slechts beoordeeld op de 
begrijpelijkheid ervan, welke afhangt van het evenwicht tussen de motivering van het 
getuigenverzoek en de gronden voor afwijzing.502  
 
Het is daarmee aan de verdediging om de (feiten-)rechter, door haar verzoek zo precies en 
uitgewerkt mogelijk te onderbouwen, zo min mogelijk ruimte te laten haar verzoek af te 
wijzen. Naarmate het verzoek in een latere fase van het proces gedaan wordt, zal de 
verdediging daarbij méér moeten aanvoeren om het verzoek gehonoreerd te zien worden.503 
In het bijzonder zal daarbij relevant zijn of de verdediging (adequaat) kan uitleggen waarom 
de betreffende getuige niet eerder gehoord kon worden, of (indien dat wel kon) waarom nu 
pas verzocht wordt de getuige te horen. Of de verdediging ‘genoeg’ heeft aangevoerd, lijkt – 
al met al – goeddeels (en wellicht zelfs in grotere mate dan het toepasselijke criterium) 
afhankelijk van hoe de zaak er op het moment van het verzoek ‘voor staat’, alsmede van 
hetgeen processueel reeds aan het verzoek vooraf is gegaan.  
 
De huidige regeling inzake het oproepen van getuigen voorziet de verdediging niet van de 
mogelijkheid om de oproeping op enige wijze af te dwingen. De verdediging is uiteindelijk 
(al dan niet na het – eventuele – eerdere weigeren of verzuimen van de officier om de 
opgegeven getuige op te roepen) afhankelijk van de zittingsrechter. Dat betekent dat de 
verdediging, ook wanneer haar verzoek (ogenschijnlijk) aan alle eisen voldoet, er nimmer 
zonder meer van uit kan gaan dat haar verzoek toegewezen zal worden. Ook kan de 
verdediging er – ondanks motivering daartoe – niet per definitie van op aan dat een 
toegewezen getuigenverhoor specifiek op zitting plaats zal vinden en niet gedelegeerd zal 
worden aan de rechter-commissaris.  
 

3.4.5.2.  De verdachte zonder (adequate) rechtsbijstand 
 
Naar huidig recht dient een verdachte te worden geïnformeerd over hem toekomende 
rechten. Die verplichting is, voor zover het om aangehouden verdachten gaat, opgenomen in 
art. 27c Sv. In het derde lid van genoemd artikel is bepaald dat aan een aangehouden 
verdachte in dat kader onder meer schriftelijk mededeling wordt gedaan van zijn recht op 
kennisneming van de processtukken op de wijze bepaald in art. 30-34 Sv. Dat betekent dat 
een verdachte zonder rechtsbijstand in beginsel moet worden geïnformeerd over het recht 
om op zijn verzoek kennis te kunnen nemen van de processtukken (art. 30 lid 1 Sv). Voor 

                                                             
499   HR 4 juli 2017, NJ 2017/440 m.nt. T. Kooijmans, r.o. 3.7.2. Die genoemde relevantie betreft dus nadrukkelijk 

niet de relevantie van de afgelegde verklaring als zodanig, maar de relevantie van het opnieuw horen van de 
betreffende getuige.  

500   HR 4 juli 2017, NJ 2017/440 m.nt. T. Kooijmans, r.o. 3.7.3.  
501  HR 1 juli 2014, NJ 2014/441 m.nt. M.J. Borgers, r.o. 2.8. Zie tevens Borgers in punt 15 van zijn noot. 
502  HR 1 juli 2014, NJ 2014/441 m.nt. M.J. Borgers, r.o. 2.76. Zie tevens Borgers in punt 11 van zijn noot.  
503  HR 1 juli 2014, NJ 2014/441 m.nt. M.J. Borgers, r.o. 2.76. Zie tevens Borgers in punt 11 van zijn noot.  
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zover de verdachte een dergelijk verzoek doet en zich bij de processtukken processen-
verbaal van getuigenverklaringen bevinden, zal een aangehouden verdachte derhalve 
bekend (kunnen) zijn met de inhoud van dergelijke verklaringen en in theorie de hem in dat 
kader toekomende rechten kunnen uitoefenen. Art. 27c Sv bevat echter geen (enkele) 
verwijzing naar de rechten van de verdachte in relatie tot getuigenverhoren. Als gevolg 
daarvan zal een verdachte – ook indien hij bekend is met de processtukken – in de regel niet 
(snel) bekend zijn met het feit dat hij, indien of nadat hij is verhoord, op de voet van art. 182 
Sv de rechter-commissaris kan verzoeken om getuigen te horen. De wet schrijft (in art. 181 
lid 3 Sv) wel voor dat de verdachte wordt ingelicht over een door de rechter-commissaris op 
vordering van de officier van justitie ingewilligd verzoek tot het horen van getuigen, tenzij 
het belang van het onderzoek zich daartegen verzet. Voorstelbaar is dat een rechter-
commissaris – gelet op diens rechterlijke taak – bij een onderzoek ex art. 181 Sv dan wel art. 
182 lid 7 Sv de verdachte informeert over het recht om de rechter-commissaris om 
getuigenverhoor te verzoeken, alsmede het recht om een bezwaarschrift in te dienen bij de 
raadkamer van de rechtbank indien de rechter-commissaris een verzoek daartoe afwijst. Of 
de rechter-commissaris als informatiebron kan fungeren, is echter afhankelijk van het 
optreden van de rechter-commissaris op initiatief van de officier van justitie of (in 
specifieke gevallen als de verdachte zich in voorlopige hechtenis bevindt) de rechter-
commissaris zelf. Het is voorts de vraag of de beschikbaarheid van die informatie de 
verdachte voldoende houvast geeft om op basis van die informatie te (gaan) handelen. 
 
Het is daarnaast de vraag in hoeverre een verdachte zonder raadsman die (toch) op de 
hoogte is van zijn recht om de rechter-commissaris te kunnen verzoeken getuigen te laten 
horen, in staat is te voldoen aan de eisen die art. 182 Sv stelt. Zoals in par. 3.3.2 is 
uiteengezet, dient dit verzoek (in beginsel) schriftelijk te worden gedaan, de gegevens van 
de getuige(n) te behelzen en gemotiveerd te zijn. De verdachte dient het verdedigingsbelang 
bij het horen van de getuige(n) daarbij te onderbouwen, zodat de rechter-commissaris in 
staat is om te beoordelen of het getuigenverhoor enige relevantie heeft. Het is 
onwaarschijnlijk dat de verdachte zelf mogelijke verweren kan opmerken en te berde 
brengen of een zinvolle verdedigingsstrategie kan ontwikkelen. Aangenomen mag worden 
dat de rechter-commissaris, gelet op diens rechterlijke taak en de strekking van het 
criterium van art. 182 Sv, de verdachte zonder raadsman niet snel zal tegenwerpen dat zijn 
verzoek niet goed onderbouwd is; daarbij zal de eigen beoordeling van de rechter-
commissaris wat betreft de relevantie evenwel een belangrijke rol een rol spelen.504  
 
Daar waar de rechter-commissaris reeds in positieve zin heeft besloten op een door de 
officier van justitie gedane vordering ex art. 181 Sv is de situatie een andere. In dat geval zal 
de rechter-commissaris de verdachte zonder raadsman immers een raadsman (moeten) 
toewijzen ex art. 187a Sv, welke raadsman vervolgens – aangenomen dat de verdachte die 
toewijzing ‘accepteert’ – in de gelegenheid zal zijn te beoordelen of er aanleiding is voor 
aanvullende onderzoekswensen.  
 
De verdachte die niet wordt aangehouden, bevindt zich in een nadeliger uitgangspositie. Die 
verdachte immers, wordt op grond van art. 27c lid 2 Sv voorafgaand aan zijn eerste verhoor 
slechts mededeling gedaan van zijn recht op rechtsbijstand (en, indien van toepassing, zijn 
recht op vertolking en vertaling). Dat betekent dat een niet-aangehouden verdachte (ook) 
niet bekend zal zijn met zijn recht om kennis te nemen van de processtukken en derhalve 

                                                             
504  Op grond van art. 187a Sv kan de rechter-commissaris bevelen dat aan de verdachte die geen raadsman 

heeft, een raadsman wordt toegevoegd. Deze regeling geldt echter pas wanneer sprake is van verhoren 
waarbij de raadsman ingevolge de wettelijke regeling aanwezig kan zijn. Een verdachte wiens 
getuigenverzoek is ingewilligd door de rechter-commissaris, kan dus een raadsman toegewezen krijgen die 
vervolgens het verhoor kan vormgeven. Zolang geen getuigenverhoren (door verdachte of officier van 
justitie) worden geïnitieerd, beschikt de verdachte op grond van deze bepaling derhalve niet over een 
raadsman.  
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onbekend zal zijn met eventuele getuigenverklaringen afgelegd bij de politie. Met het 
bestaan van dergelijke stukken zal een niet-aangehouden verdachte in de regel slechts 
bekend worden, indien de dagvaarding in eerste aanleg aan hem is betekend dan wel een 
strafbeschikking is uitgevaardigd (art. 33 Sv). Voor zover de rechter-commissaris op 
vordering van de officier van justitie besluit getuigen te horen, komt de niet-aangehouden 
verdachte op dat moment qua informatie in dezelfde positie te verkeren als een 
aangehouden verdachte (en kan hem onder omstandigheden ex art. 187a Sv een raadsman 
worden toegewezen).505  
 
Op het moment dat een dagvaarding aan de verdachte wordt betekend, geldt dat die 
verdachte bij die gelegenheid op grond van art. 260 lid 4 Sv erop wordt gewezen dat hij het 
recht heeft getuigen op te roepen of mee te brengen naar de zitting en daarbij voorts wordt 
gewezen op de geldende termijn voor en de wijze van opgave voorafgaande aan de zitting 
(in eerste aanleg; zie art. 263 lid 2 en lid 3 Sv). Voor de verdachte zonder (adequate) 
raadsman zal op dat moment derhalve in ieder geval enige duidelijkheid bestaan over de 
vraag hoe hij, voorafgaande aan de zitting, getuigen kan oproepen of meebrengen. Het is de 
vraag of de verdachte zonder rechtsbijstand daarmee voldoende geëquipeerd is om een 
deugdelijke selectie van de voor zijn zaak relevante getuigen te maken en of hij er in zal 
slagen zijn getuigenverzoeken tijdig te doen en deugdelijk te motiveren. Inzake de 
motivering lijkt evenwel niet meer dan redelijk dat de rechter, nu de beoordeling van het 
verzoek afhangt van ‘alle omstandigheden van het geval’,506 aan de omstandigheid dat de 
verdachte zonder raadsman optreedt de consequentie verbindt dat de eisen betreffende de 
motivering in enige mate teruggeschroefd worden. Van die ‘zorgplicht’ getuigt ook de 
jurisprudentie van de Hoge Raad met betrekking tot verdachten zonder raadsman, in ieder 
geval in de situatie dat de wetgever heeft voorzien in ambtshalve toevoeging van een 
raadsman, de verdachte daarvan ondubbelzinnig, welbewust en vrijwillig afstand heeft 
gedaan, en de belangen voor de verdachte, gelet op het strafbare feit waarvan hij wordt 
verdacht en de mogelijk op te leggen straf, groot zijn.507 
 
De verdachte met een – om welke reden dan ook – suboptimaal functionerend raadsman is 
in alle opzichten slechter af: ten aanzien van die verdachte heeft de rechter geen bijzondere 
zorgplicht, terwijl de belangen van de verdachte tegelijkertijd niet adequaat gediend 
(kunnen) worden door zijn rechtsgeleerd raadsman. 
 

3.5. Deskundigen 
 

3.5.1. Inleiding  
 
Ook het horen van deskundigen zal voor de verdediging met het oog op het vormgeven aan 
het uitgangspunt van tegenspraak van belang (kunnen) zijn, vooral vanwege het 
meestentijds grote belang dat in (mondelinge of schriftelijke) verklaringen van deskundigen 
in strafzaken gelegen is. 
 
De bepalingen betreffende de inschakeling van deskundigen binnen het Nederlandse 
strafproces stonden lange tijd verspreid over het Wetboek van Strafvordering. Daarin is 
verbetering gebracht met de inwerkingtreding van de Wet deskundige in strafzaken (Wds) 
op 1 januari 2010. Vanaf de inwerkingtreding van deze wet – bedoeld om bij te dragen aan 
“het bereiken van een beter evenwicht tussen de toepassing van dwangmiddelen en de 
                                                             
505  De ambtshalve bevoegdheid van de rechter-commissaris ex art. 182 lid 7 Sv speelt hier niet, omdat de 

rechter-commissaris daartoe naar huidig recht slechts bevoegd is indien de verdachte in voorlopige 
hechtenis is gesteld. 

506  HR 4 juli 2017, NJ 2017/440 m.nt. T. Kooijmans, r.o. 3.8.1. 
507  HR 17 november 2009, NJ 2010/143 m.nt. T.M. Schalken. Zie ook HR 19 december 2017, 

ECLI:NL:HR:2017:3197. 
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uitoefening van bevoegdheden door het Openbaar Ministerie enerzijds en de mogelijkheden 
van de verdediging om wezenlijke invloed uit te oefenen op de onderzoekshandelingen en het 
vergaren van onderzoeksresultaten in het vooronderzoek anderzijds”508 – bevat het eerste 
boek van het Wetboek van Strafvordering een titel over ‘de deskundige’ (Titel IIIc; art. 51i-
51m Sv), waarin een aantal specifieke rechten en plichten van de deskundige is 
neergelegd.509 In deze titel (art. 51k Sv) is ook de basis gelegd voor het thans bestaande 
Nederlands Register van Gerechtelijke Deskundigen (het ‘NRGD’).510 De Wds kan als 
voorloper worden gezien van de door de minister van Veiligheid en Justitie nadien 
uitgesproken wens dat in ruimere mate consequenties (moeten) worden verbonden aan de 
– met name ook in het vooronderzoek – gekozen proceshouding van de verdediging511 en 
komt reeds om die reden in dit onderzoek belang toe. 
 

3.5.2. Inschakeling door de officier van justitie  
 

3.5.2.1. De regeling van art. 150-150c Sv  
 
De benoeming van deskundigen tijdens het voorbereidend onderzoek zal, waar het in het 
NRGD geregistreerde deskundigen betreft, in de regel plaatsvinden door de officier van 
justitie ex art. 150 lid 1 Sv.512 De verdachte kan de officier van justitie daar op grond van het 

                                                             
508  Kamerstukken II 2006/07, 31116, 3, p. 1. 
509  Zo bepaalt art. 51i Sv dat op de wijze bij de wet bepaald een deskundige wordt benoemd ‘met een opdracht 

tot het geven van informatie over of het doen van onderzoek op een bepaald terrein, waarvan hij specifieke 
of bijzondere kennis bezit’ (lid 1), dat bij die benoeming de ten behoeve van het onderzoek in de strafzaak te 
vervullen opdracht moet worden vermeld, alsmede de termijn binnen welke de deskundige het schriftelijk 
verslag dient uit te brengen (lid 2) en bepaalt het derde lid dat de deskundige verslag dient uit te brengen 
‘naar waarheid, volledigheid en naar beste inzicht’. In art. 51j Sv is bepaald dat een ieder die tot deskundige is 
benoemd, verplicht is de door de rechter opgedragen diensten te bewijzen (lid 1) en door de rechter 
geheimhouding kan worden opgelegd (lid 2). Art. 51l lid 1 Sv verplicht de deskundige voorts om aan zijn 
opdrachtgever een met redenen omkleed – en in beginsel schriftelijk: zie lid 2 – verslag uit te brengen, 
waarbij hij zoveel mogelijk aangeeft welke methoden hij heeft toegepast, in welke mate deze methode en de 
resultaten daarvan betrouwbaar kunnen worden geacht en welke bekwaamheid de deskundige heeft bij de 
toepassing van deze methode. Art. 51l lid 3 Sv bepaalt in dat kader dat de deskundige dient te verklaren dat 
het verslag naar waarheid, volledigheid en naar beste inzicht is opgesteld en gebaseerd is op hetgeen zijn 
wetenschap en kennis hem leren omtrent datgene wat aan zijn oordeel onderworpen is.  

510  Deskundigen die in het NRGD als deskundige zijn geregistreerd, kunnen zonder nadere motivering door de 
(hulp)officier van justitie worden benoemd grond van art. 150 Sv. Deskundigen die niet zijn ingeschreven in 
het NRGD, kunnen op grond van het bepaalde in art 150 lid 1 Sv niet zelfstandig door de (hulp)officier van 
justitie worden benoemd. De benoeming van dergelijke deskundigen dient te geschieden door de rechter(-
commissaris), op grond van het bepaalde in art. 176, art. 181-183 Sv, art. 227-236 Sv, art. 315 lid 3 of art. 316 
lid 2 Sv. Daarbij geldt een bijzondere motiveringsplicht, opgenomen in art. 51k lid 2 Sv. Art. 20 Besluit 
register deskundige in strafzaken (BRDS) bepaalt in dat kader dat de rechter, alvorens een deskundige te 
benoemen die niet is opgenomen in het register, diens geschiktheid om als zodanig op te treden zoveel 
mogelijk beoordeelt aan de hand van de in art. 12 lid 2 BRDS genoemde kwaliteitseisen. Indien dit naar het 
oordeel van de rechter aangewezen is, kan de rechter ook op een andere manier motiveren waarom de te 
benoemen persoon door de rechter als deskundige wordt aangemerkt. Vgl. voor een dergelijke toets 
(alvorens de deskundige ter zitting als zodanig werd gehoord) Rb. Middelburg 2 december 2010, 
ECLI:NL:RBMID:2010:BO7932. 

511  Zie Hoving 2017, p. 31-32. Zoals Hoving uitlegt, ligt de basis van de Wds in de voorstellen die Kwakman in 
het kader van het project Strafvordering 2001 deed, onder andere in relatie tot het wettelijk verankeren van 
de positie van deskundige. De minister van Veiligheid en Justitie vond dat destijds een terecht voorstel, maar 
achtte die wettelijke verankering toen minder urgent dan de positie van het slachtoffer en de getuige. Dat 
veranderde na de Schiedammer parkmoordzaak en het onderzoeksrapport van de commissie Posthumus dat 
nadien tot stand kwam. 

512  In het tweede lid van art. 150 Sv is bepaald dat deze bevoegdheid, voor zover het technisch onderzoek 
betreft, ook toekomt aan de hulpofficier van justitie, met uitzondering van de gevallen waarin de wet anders 
bepaalt. In dit tweede lid is ook opgenomen dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere 
regels kunnen worden gesteld over de aard van het technisch onderzoek dat door de hulpofficier kan worden 
opgedragen. In de hierna meer uitgebreid te noemen Aanwijzing technisch 
opsporingsonderzoek/deskundigenonderzoek (Stcrt. 2013, 13962) is opgenomen dat er vooralsnog voor is 
gekozen om de bevoegdheid om geregistreerde deskundigen in de zin van art. 150 Sv te benoemen, voor te 
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eerste lid om verzoeken.513 Criterium daarbij is of de benoeming van een deskundige – naar 
het oordeel van de officier van justitie – in ‘het belang van het onderzoek’ is.  
 
Voor zover de officier van justitie een geregistreerde deskundige opdracht geeft tot het 
verrichten van onderzoek, dient de officier de verdachte schriftelijk in kennis te stellen van 
deze aan de deskundige verleende opdracht en van de tijd en plaats van diens onderzoek, 
tenzij het belang van het onderzoek zich daartegen verzet (art. 150a lid 1 Sv). Een termijn 
daartoe wordt in de wet niet gesteld. Wordt de verdachte inderdaad aldus ‘genotificeerd’, 
dan kan de verdachte verzoeken tot het (laten) doen van aanvullend onderzoek door de 
benoemde deskundige, dan wel het geven van aanwijzingen met betrekking tot het door de 
reeds benoemde deskundige uit te voeren onderzoek (art. 150a lid 1 Sv). Achterliggende 
gedachte daarbij is dat de verdediging op deze wijze in een vroeg stadium (meer) invloed 
kan uitoefenen op het uit te voeren deskundigenonderzoek, waardoor vertraging nadien – 
bijvoorbeeld omdat op (later) verzoek van de verdediging een aanvullende opdracht aan 
een deskundige moet worden gegeven – kan worden voorkomen.514 
 
Op grond van art. 150a lid 2 Sv dient de verdachte eveneens op de hoogte te worden gesteld 
van de uitslag van het door de deskundige(n) verrichte onderzoek. Die kennisgeving kan op 
grond van de wet worden uitgesteld tot het moment dat het belang van het onderzoek zich 
daartegen naar het oordeel van de officier niet meer verzet. Dit laatste geldt op grond van 
art. 150a lid 4 Sv niet, indien de deskundige op verzoek van de verdediging door de officier 
is benoemd. Na kennisgeving van het resultaat van het deskundigenonderzoek kan de 
verdachte de officier van justitie binnen twee weken onder opgaaf van redenen verzoeken 
om een tegenonderzoek te laten uitvoeren, met aanduiding van de (geregistreerde)515 
deskundige die dit tegenonderzoek – dat gelijkwaardig dient te zijn aan het eerdere 
onderzoek (art. 150a lid 3 Sv) – zou moeten (en kunnen) uitvoeren. Uit de wetsgeschiedenis 
volgt dat de officier van justitie dergelijke verzoeken dient te beoordelen aan de hand van de 
vraag of een dergelijk onderzoek ‘in het belang van het onderzoek’ is.516 De eis van 
‘gelijkwaardigheid’ kan daarbij tot gevolg hebben dat een verzoek van de verdediging tot het 
verrichten van tegenonderzoek niet wordt gehonoreerd, omdat de voorgestelde deskundige 
naar het oordeel van de officier van justitie niet over dezelfde kwaliteiten beschikt als de 
deskundige die het eerste onderzoek verrichtte.517 

                                                                                                                                                                                      
behouden aan de officier van justitie. Dat betekent – aldus de Aanwijzing – dat van de afgeleide bevoegdheid 
van de hulpofficier van justitie, zoals opgenomen in art. 150 lid 2 Sv, (voorlopig) geen gebruik wordt 
gemaakt. Concreet betekent dit dat de hulpofficier wel technisch opsporingsambtenaren mag inschakelen, 
maar (vooralsnog) geen deskundigen kan benoemen in de zin van art. 150 Sv.  

513  Naar het oordeel van de wetgever ligt dat een dergelijk verzoek in het geval van art. 150 Sv bepaald ook in de 
rede: “Waar de wet expliciet de mogelijkheid biedt het verzoek te richten aan de officier van justitie, ligt het in 
de rede dat de verdediging hier gebruik van maakt. Een voorbeeld hiervan vormt artikel 150 Sv.” Kamerstukken 
II 2009/10, 32177, 6, p. 25.   

514   Uit de wettekst volgt overigens niet, dat de verdediging de officier van justitie ook kan verzoeken om 
aanpassing van de aan de deskundige reeds verleende opdracht van onderzoek. Volgens Hoving ligt het wel 
in de rede er vanuit te gaan dat de verdediging daarom eveneens kan verzoeken. Hij verwijst daartoe naar de 
wetsgeschiedenis. Zie Hoving 2017, p. 115. Uit de door Hoving geciteerde passage uit de wetsgeschiedenis 
blijkt die mogelijkheid overigens niet met zoveel woorden. 

515  Uit de aard der zaak (art. 150 lid 1 Sv) kan de officier in dergelijke gevallen (van tegenonderzoek op verzoek 
van de verdachte) slechts een in het NRGD geregistreerde deskundige benoemen; tot benoeming van andere 
dan aldus geregistreerde deskundigen is de officier immers wettelijk gezien niet bevoegd.  

516  Kamerstukken II 2007/08, 31116, 8, p. 2. 
517  Vgl. Rb. Roermond 4 maart 2015, NJFS 2015/200. De verdediging verzocht in die zaak (bij de rechter-

commissaris) om een tegenonderzoek, uit te voeren door een deskundige werkzaam bij IFS in de 
hoedanigheid van forensisch arts. Deze deskundige was voorheen werkzaam bij het NFI. De officier verzette 
zich tegen deze benoeming, met verwijzing naar het feit dat genoemde persoon weliswaar basisarts was, 
maar zich nimmer als forensisch arts bij de KNMG zou hebben geregistreerd. Omdat het eerdere onderzoek 
was verricht door een forensisch arts geregistreerd bij de KNMG (werkzaam bij het NFI) en tegen de 
achtergrond van de in art. 150a lid 3 Sv opgenomen eis dat het tegenonderzoek van eenzelfde (of hogere 
kwaliteit) dient te zijn dan het eerder uitgevoerde onderzoek, oordeelde de Rb Roermond dat het verzoek 
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Indien de officier het verzoek van de verdachte tot het verrichten van een aanvullend 
onderzoek, het volgens bepaalde aanwijzingen (van de verdediging) uitvoeren van het 
(eerste) deskundigenonderzoek, dan wel het verzoek tot het laten verrichten van 
tegenonderzoek (gemotiveerd) weigert (art. 150b lid 1 Sv), kan de verdachte de rechter-
commissaris op grond van art. 150b lid 2 Sv binnen twee weken518 na kennisgeving daarvan 
verzoeken om alsnog – in het belang van het onderzoek519 – tot benoeming van een 
deskundige of uitbreiding van het onderzoek over te gaan.520 Indien de officier (of de 
rechter-commissaris) wel opdracht geeft tot een dergelijk onderzoek, wordt daarvan 
schriftelijk melding gemaakt aan de verdachte (art. 150c lid 1 Sv). Art. 150c lid 2 Sv bepaalt 
in dat kader dat de deskundige die het tegenonderzoek verricht, in staat moet worden 
gesteld dit onderzoek ook uit te voeren en daartoe (dus) toegang moet verkrijgen tot het 
onderzoeksmateriaal en de gegevens uit het eerste onderzoek.  
 
Eenzelfde procedure dient te worden gevolgd bij het inschakelen van gedragsdeskundigen 
door de officier van justitie; de hulpofficier is daartoe op grond van het bepaalde in art. 150 
lid 2 Sv evenwel niet bevoegd. 
 

3.5.2.2. Uitzondering(en) op art. 150 Sv e.v.  
 
De hiervoor genoemde procedure ex art. 150 Sv e.v. geldt niet voor 
reclasseringsambtenaren (en (huis)artsen).521 Het geldt evenmin voor zogenoemd 
‘technisch opsporingsonderzoek’, ofwel opsporingsonderzoek dat tot het domein van de 
opsporingsinstanties behoort. De minister van Veiligheid en Justitie (alsmede het College 
van PGs) voorzag – mede in het licht van het belang van berechting binnen een redelijke 
termijn – destijds grote problemen indien na inwerkingtreding van de Wds voor elk 
technisch (opsporings-)onderzoek dat binnen de politieorganisatie plaatsvindt – waaronder 
technisch sporenonderzoek – een informatieplicht richting de verdachte zou gelden.522 Om 
die reden werd door het College van PGs de ‘Aanwijzing technisch onderzoek’ (hierna: ‘de 
Aanwijzing’) in het leven geroepen en werd de inwerkingtreding van de Wds uitgesteld 
totdat die Aanwijzing tot stand was gekomen. In de thans geldende Aanwijzing523 wordt – in 
navolging van de opmerkingen van de minister van Veiligheid en Justitie tijdens de 
parlementaire behandeling van het wetsvoorstel524 – onderscheid gemaakt tussen technisch 
opsporingsonderzoek en deskundigenonderzoek. Kort samengevat is de constructie daarbij 
dat technisch opsporingsonderzoek geen deskundigenonderzoek betreft in de zin van de 
wet (art. 150 Sv e.v.). Welk onderzoek tot welk domein behoort, is daarbij afhankelijk van de 
vraag (a) in welke fase van het opsporingsonderzoek het desbetreffende onderzoek 
plaatsvindt en (b) het onderzoeksgebied waartoe het onderzoek behoort.  
 
Indien het gaat om onderzoek in de voorfase van het opsporingsonderzoek (de fase van het 
verzamelen, veiligstellen en het voorbereidend onderzoek aan sporen; zie daartoe bijlage 1 

                                                                                                                                                                                      
van de verdediging tot het laten uitvoeren van een tegenonderzoek door genoemde persoon diende te 
worden afgewezen, niettegenstaande het volgens de Rb ‘indrukwekkende’ CV van de door de verdediging 
aangedragen persoon. 

518  Volgens de wetgeschiedenis zit er onder omstandigheden wel enige ‘rek’ in deze termijn, maar mag een en 
ander in ieder geval niet leiden tot onredelijke vertraging in de voortgang van het onderzoek. Zie 
Kamerstukken I 2007/08, 31116, C, p. 10.  

519   Kamerstukken II 2007/08, 31116, 8, p. 2. 
520  Uit de wet volgt niet dat de rechter-commissaris kan gelasten dat de door de officier benoemde deskundige 

zijn onderzoek conform de aanwijzingen van de verdachte dient uit te voeren.  
521  Vgl. Hoving 2017, p. 78. Voor het opmaken van reclasseringsrapportages kent de wet een afzonderlijke 

bepaling (art. 147 Sv).  
522  Zie daartoe ook Hoving 2017, p. 78-79. 
523  De huidige Aanwijzing technisch opsporingsonderzoek/deskundigenonderzoek dateert van 7 mei 2013 en is 

in werking getreden op 1 juni 2013 (Stcrt. 2013, 13962). 
524  Kamerstukken I 2006/07, 31116, C, p. 1-2. 
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bij de Aanwijzing), is in alle gevallen sprake van technisch opsporingsonderzoek, ook indien 
deskundigen van buiten de opsporingsinstanties daaraan bijstand verlenen en ook indien 
het onderzoek wordt verricht door deskundigen die in het NRGD zijn geregistreerd. Bij 
dergelijke onderzoeken behoeft de officier van justitie de desbetreffende persoon (dus) niet 
als deskundige te benoemen en de verdediging daarover niet te informeren.525 Wanneer 
geen sprake is van onderzoek in de voorfase, maar van de fase waarin het sporenmateriaal 
wordt geanalyseerd en geïnterpreteerd, is de vraag of de deskundige benoemd dient te 
worden en de verdediging daarover dient te worden geïnformeerd afhankelijk van het 
antwoord op de vraag of sprake is van het (kunnen) analyseren en interpreteren van het 
sporenmateriaal door middel van standaardmatig en reproduceerbaar onderzoek (zie 
bijlage 2 bij de Aanwijzing). Is dat het geval, dan kan het betreffende onderzoek worden 
uitgevoerd door de politie of een geaccrediteerd laboratorium en is (daarmee) op grond van 
de Aanwijzing evenzeer sprake van technisch opsporingsonderzoek (en niet van een 
deskundigenonderzoek ex art. 150 Sv). Indien geen sprake is van standaardmatig en 
reproduceerbaar onderzoek, dan kan nog steeds sprake zijn van technisch 
opsporingsonderzoek, indien het gaat om een onderzoek dat behoort tot één van de 
onderzoeksgebieden zoals beschreven in bijlage 3 van de Aanwijzing.526 Dat is alleen anders, 
indien het desbetreffende onderzoek door de politie wordt uitbesteed aan een derde. In dat 
geval dient derhalve benoeming door de officier van justitie – dan wel de rechter-
commissaris indien het gaat om een niet-geregistreerde deskundige – plaats te vinden, 
waarover de verdachte (in beginsel) dient te worden geïnformeerd (tenzij het belang van 
het onderzoek zich daartegen verzet).  
 
Ofwel en anders gezegd: er is volgens genoemde Aanwijzing alleen sprake van 
deskundigenonderzoek ex art. 150 Sv wanneer 
  

 het onderzoek niet wordt verricht door een opsporingsinstantie; 
 het onderzoek onder een onderzoeksgebied valt dat niet is vermeld in bijlage 3;527 
 het onderzoek een (nadere) analyse of beoordeling van de bevindingen van het 

technisch onderzoek inhoudt en niet verricht wordt door een opsporingsinstantie; 
dan wel 

 het onderzoek een contra-onderzoek betreft en niet wordt verricht door een 
opsporingsinstantie.  

 
Dat laat onverlet – aldus ook de Aanwijzing (p. 5) – dat ook zonder verplichting tot 
informatieverstrekking aan de verdediging in sommige gevallen voor de officier van justitie 
aanleiding kan bestaan om de (raadsman van de) verdachte te betrekken bij het formuleren 

                                                             
525  Vgl. HR 22 september 2015, NJB 2015/1730. Het middel betoogde dat het onderzoek van een tachograaf 

door een verbalisant een deskundigenonderzoek was (en geen technisch opsporingsonderzoek), zodat art. 
51i Sv e.v. van toepassing was. AG Aben concludeerde tot verwerping van het cassatiemiddel, op basis van 
het argument dat er weinig twijfel is dat een dergelijk onderzoek het resultaat is van ‘technisch 
opsporingsonderzoek’, waarop art. 150 Sv (dus) niet van toepassing is. De Hoge Raad deed de zaak af met 
verwijzing naar art. 81 lid 1 RO. 

526  Vgl. Rb. Zutphen 17 maart 2010, ECLI:NL:RBZUT:2010:Bl7855, waarin de rechtbank oordeelde dat de vraag 
of een aangetroffen vuurwapen onder de Wet Wapens en Munitie valt, als technisch opsporingsonderzoek 
kan worden gekwalificeerd, omdat dergelijk onderzoek volgens de toenmalig geldende Aanwijzing technisch 
opsporingsonderzoek/deskundigenonderzoek in eerste instantie tot het domein van de opsporingsinstanties 
behoort. Dat de desbetreffende hoofdagent geen deskundige in de zin van de Wds zou zijn, doet daar volgens 
de Rb niet aan af. Zie ook Rb. Amsterdam 25 maart 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:1848 (oordelend dat 
onderzoek aan verdovende middelen in bijlage 3 van de Aanwijzing is opgenomen en in dit geval door een 
opsporingsinstantie werd uitgevoerd, om welke reden een onderzoek naar de vraag of de rapporten van de 
forensisch expert de toets der kritiek konden doorstaan, achterwege kon blijven). 

527  Hoewel niet als zodanig in de opsomming (zoals vermeld in de Aanwijzing) wordt vermeld, volgt uit de 
Aanwijzing dat (wel) sprake is van een deskundigenonderzoek in de zin van art. 150 Sv, indien het 
onderzoek onder een onderzoeksgebied valt dat is vermeld in bijlage 3, maar wordt uitbesteed aan een 
derde.  
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van onderzoeksvragen. Daarvoor zal volgens de Aanwijzing evenwel slechts in ‘zeer 
uitzonderlijke gevallen’ aanleiding zijn. 
 
De Aanwijzing vermeldt voorts dat in alle gevallen waarin sprake is van (technisch 
opsporings-) onderzoek als gevolg waarvan van sporenmateriaal (nagenoeg) niets overblijft 
(zogenoemd destructief onderzoek) de opsporingsinstantie contact dient op te nemen met 
de officier van justitie, zodat de officier in de gelegenheid is om te beoordelen of een 
deskundige moet worden benoemd en of de verdediging kan/moet worden betrokken bij 
het formuleren van de onderzoeksvraag en de keuze van de te benoemen deskundige. Dat 
geldt op grond van de Aanwijzing ook voor die gevallen waarbij aan een spoor meerdere 
soorten (vervolg)onderzoek kunnen (of moeten) worden uitgevoerd, zodat de volgorde van 
het uit te voeren onderzoek in overleg met de officier van justitie kan worden bepaald. De 
Aanwijzing verplicht evenwel niet tot kennisgeving aan de verdachte in dergelijke gevallen. 
 
Het gegeven dat het gaat om technisch (opsporings-)onderzoek (en niet om 
deskundigenonderzoek in de zin van art. 150 Sv) lijkt er in de tussentijd niet (zonder meer) 
aan in de weg te staan dat processen-verbaal waarin (de resultaten van) dergelijk 
onderzoek worden geverbaliseerd, als verslagen van een deskundige in de zin van art. 344 
lid 1 onder 4 Sv worden aangemerkt. Geheel duidelijk is dit overigens niet.528 
 

3.5.2.3. De term ‘in het belang van het onderzoek’  
 
Uit de wetstekst volgt dat door de verdediging aan de officier van justitie gerichte verzoeken 
tot het benoemen van (geregistreerde) deskundigen door de officier van justitie moeten 
worden beoordeeld op basis van het criterium of een dergelijke benoeming ‘in het belang 
van het onderzoek’ is. Datzelfde geldt voor deskundigen die door de officier ambtshalve 
worden benoemd (art. 150 lid 1 Sv). Uit de wet volgt voorts dat de informatieplicht richting 
de verdachte ex art. 150 lid 2 Sv (die alleen van toepassing is in het geval van een 
‘deskundigenonderzoek’) ‘in het belang van het onderzoek’ kan worden uitgesteld. Deze 
term komt ook in andere wettelijke bepalingen voor, maar heeft daarbij niet steeds dezelfde 
betekenis.529  
 

                                                             
528   Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad die dateert van voor de inwerkingtreding van de Wds volgt dat de 

Hoge Raad er destijds in de regel geen belemmering in zag om het rapport van een opsporingsambtenaar als 
deskundigenverslag in de zin van art. 344 lid 1 sub 4 Sv aan te merken. Vgl. Van Kampen 1998, p. 114. Dat 
een formele benoeming als deskundige niet noodzakelijk is om diens verslag als deskundigenverslag ex art. 
344 lid 1 onder 4 Sv te gebruiken, zou kunnen worden afgeleid uit HR 12 juli 2011, NJ 2011/515 m.n. J.M. 
Reijntjes. In dat arrest oordeelde de Hoge Raad dat het aan de rechter is om te beoordelen welke betekenis 
toekomt aan een op initiatief van de verdediging (zelf) opgemaakt rapport dat vervolgens in het geding 
wordt gebracht. Dat lijkt te veronderstellen dat een dergelijk rapport door de zittingsrechter wel degelijk als 
verslag ex art. 344 lid 1 onder 4 Sv kan worden aangemerkt (zonder dat de deskundige formeel als zodanig 
door de officier of rechter(-commissaris) benoemd wordt). Zou dat niet het geval zijn, dan zou het voor de 
verdediging praktisch gezien onmogelijk zijn om over de band van een deskundigenonderzoek de resultaten 
van het opsporingsonderzoek te betwisten. Ook Reijntjes gaat er in zijn noot bij genoemd arrest vanuit dat 
een verslag van een deskundige die (zelfstandig) door de verdediging is ingeschakeld als deskundigenverslag 
ex art. 344 lid 1 onder 4 Sv kan worden aangemerkt. In vergelijkbare zin Hoving 2017, p. 100, die in dat 
kader verwijst naar de wetsgeschiedenis bij de Wds. Dat zo zijnde, lijkt er niets (of weinig) aan in de weg te 
staan dat de strafrechter het resultaat van technisch opsporingsonderzoek – waarbij de deskundige evenmin 
ex art. 150 Sv e.v. is benoemd – als deskundigenverslag in de zin van art. 344 lid 1 onder 4 Sv aanmerkt. In 
zijn in 2017 gepubliceerde proefschrift over deskundigen in het strafproces wijst Hoving er in dit verband op 
dat als een in het kader van een opsporingsonderzoek opgemaakt verslag van een niet benoemde deskundige 
wordt aangemerkt als deskundigenverslag, de benoemingsprocedure een ‘wassen neus’ dreigt te worden 
(Hoving 2017, p. 88). Dat verbalisanten die technisch opsporingsonderzoek hebben verricht, ter zitting als 
deskundige kunnen worden gehoord en dat deze ter zitting afgelegde verklaring op de voet van art. 343 Sv 
voor het bewijs kan worden gebezigd, staat (wel) buiten kijf. Zie daartoe ook Hoving 2017, p. 88-89. 

529  Vgl. meer uitgebreid Hoving 2017, p. 110-114. 
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In die gevallen waarin het verzoek afkomstig is van de verdediging, wordt blijkens de 
wetsgeschiedenis van de verdediging verlangd dat zij aangeeft waarom bepaald onderzoek 
van belang (voor het onderzoek) is.530 In deze fase is daarbij volgens de wetsgeschiedenis 
voldoende dat de verdediging aannemelijk maakt dat het gevraagde deskundigenonderzoek 
aan het opsporingsonderzoek kan bijdragen.531 Daarmee ligt de drempel volgens Hoving 
(waarschijnlijk) net iets hoger dan wanneer sprake is van een ambtshalve benoeming door 
de officier van justitie: in dat geval is de potentie van een bijdrage (reeds) voldoende.532  
 
In relatie tot het achterwege laten van kennisgeving van de benoeming van een deskundige 
(of de uitslag van het onderzoek van de deskundige) ziet de term ‘in het belang van het 
onderzoek’ volgens de Aanwijzing op het belang om de voortgang van het 
opsporingsonderzoek niet te belemmeren en het belang van de waarheidsvinding, dat ertoe 
kan nopen dat de resultaten van het deskundigenonderzoek eerst worden gebruikt bij het 
verhoren van verdachten, voordat hiervan kennis wordt gegeven aan de (raadsman van de) 
verdachte.533 Dat belang kan volgens de Aanwijzing ook liggen in een ander 
opsporingsonderzoek (buitenlands en/of parallel onderzoek), of een nog niet voltooid 
strafrechtelijk financieel onderzoek. Uit de wetgeschiedenis volgt een vergelijkbare 
opvatting van de minister; volgens die wetgeschiedenis verwijst de term ‘in het belang van 
het onderzoek’ in dit verband naar “een waardering van de opportuniteit van het tijdstip van 
het doen van de mededeling gelet op de fase waarin het opsporingsonderzoek verkeert”. Dat 
betekent dat rekening kan worden gehouden met de kans dat door de verdachte “acties 
worden ondernomen of in gang worden gezet die niet in het belang van de waarheidsvinding 
zijn”.534 Daarmee is het ‘toepassingsbereik’ van deze ‘tenzij’ clausule in het geval van 
deskundigenonderzoek in opdracht van de officier van justitie relatief ruim.  
 
Aan de term ‘in het belang van het onderzoek’ komt evenwel een andere betekenis toe, 
indien het gaat om de vraag of de officier van justitie op verzoek van de verdediging een 
tegenonderzoek moet doen plaatsvinden. In dat geval moet de verdediging namelijk blijkens 
de wetsgeschiedenis aangeven waarom zij meent dat het verrichte onderzoek niet de juiste 
conclusies bevat.535 Dat geldt ook indien het verzoek van de verdachte tot het (doen) 
verrichten van tegenonderzoek is gericht tot de rechter-commissaris. Een dergelijk verzoek 
(om tegenonderzoek) mag volgens diezelfde wetgever (dan ook) worden afgewezen, indien 
het gaat om een replicatie van uitgevoerd standaardonderzoek waarvan de 
betrouwbaarheid niet ter discussie wordt gesteld.536  
 
In alle gevallen waarin het belang van het onderzoek zich tegen kennisgeving van hetzij de 
benoeming van de deskundige, hetzij de uitslag van een deskundigenonderzoek verzet, dan 
wel geen sprake is van een deskundigenonderzoek als bedoeld in art. 150 Sv, zal de 
verdediging onbekend zijn met de inschakeling en/of resultaten van respectievelijk het 
technisch opsporingsonderzoek en het deskundigenonderzoek in de zin van art. 150 Sv en 
op de totstandkoming van een rapport ter zake derhalve geen invloed kunnen uitoefenen. 
Dat laat (uiteraard) onverlet, dat de resultaten van het desbetreffende onderzoek aan de 

                                                             
530   Kamerstukken II 2007/08, 31116, 6, p. 17. 
531   Kamerstukken II 2006/07, 31116, 4, p. 2. 
532  Hoving 2017, p. 113. 
533  Vgl. voor een dergelijke situatie HR 10 januari 2010, NJ 2012/48, waarin de Hoge Raad oordeelde dat de late 

verstrekking van een deskundigenrapport aan de verdediging niet zonder meer in strijd is met art. 6 EVRM. 
Op grond van art. 150a lid 4 Sv kan kennisgeving van de uitslag van een op verzoek van de verdachte 
uitgevoerd deskundigenonderzoek overigens niet worden uitgesteld. 

534   Kamerstukken II 2006/07, 31116, 3, p. 16.  
535  Kamerstukken II 2007/08, 31116, 8, p. 2. 
536  Kamerstukken II 2006/07, 31116, 3, p. 16. 
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processtukken dienen te worden toegevoegd, zodat de verdediging daarvan – in ieder geval 
op enig moment – kan kennisnemen op de voet van het bepaalde in art. 30-34 Sv.537 
 
3.5.2.4. Bijzondere regelingen 
 
Naast de algemene regeling van art. 150 Sv kent de wet ook bijzondere regelingen met 
betrekking tot de inschakeling van deskundigen door de officier van justitie, waaronder de 
inschakeling van deskundigen in relatie tot een DNA-onderzoek (art. 151a Sv e.v.). 
Uitgangspunt (van de hiervoor genoemde Aanwijzing) daarbij is dat indien een specifieke, 
op de wet gebaseerde uitvoeringsregeling bestaat, deze specifieke regeling dient te worden 
toegepast. In relatie tot DNA-onderzoek is daarbij van belang dat de officier van justitie op 
grond van art. 151a Sv ambtshalve of op verzoek van de verdediging een deskundige kan 
benoemen om in het belang van het onderzoek een DNA-onderzoek, gericht op het 
vergelijken van DNA profielen, te laten uitvoeren (art. 151a lid 1 Sv). De officier van justitie 
kan met het oog op dat onderzoek bovendien – in het belang van het onderzoek – bevelen 
dat de verdachte van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis toegelaten en tegen wie 
ernstige bezwaren bestaan, celmateriaal wordt afgenomen ten behoeve van dat DNA-
onderzoek (art. 151b lid 1 Sv). 
  

3.5.3. Inschakeling en/of horen door de rechter-commissaris tijdens het 
voorbereidend onderzoek 

 
3.5.3.1. De regeling van art. 181/182 Sv (jo art. 227-236 Sv) 
 
Daar waar het niet gaat om in het NRGD geregistreerde deskundigen is de officier op grond 
van de tekst van art. 150 lid 1 Sv zoals opgemerkt niet tot inschakeling/benoeming bevoegd. 
In dat geval dient de officier van justitie de rechter-commissaris te adiëren, op grond van 
art. 176 Sv538 dan wel art. 181 Sv.539 Datzelfde geldt – buiten het geval dat de officier op 
verzoek van de verdachte ex art. 150 lid 1 Sv, art. 150a lid 1 Sv of art. 150a lid 3 Sv een 
geregistreerde deskundige benoemt – voor een verdachte, die op grond van art. 182 Sv 

                                                             
537  Daarbij is (wel) van belang, dat de officier van justitie de kennisneming van (bepaalde) processtukken aan de 

verdediging kan onthouden, indien het belang van het onderzoek dit naar het oordeel van de officier van 
justitie vordert; zie art. 30 lid 3 Sv. Tegen een dergelijke onthouding kan door de verdediging een 
bezwaarschrift ex art. 32 Sv worden ingediend. Vgl. Rb. Breda 9 februari 2011, 
ECLI:NL:RBBRE:2011:BP3476. In die zaak werd de verdediging zowel de stukken betrekking hebbende op de 
benoeming van een deskundige en de vraagstelling aan de deskundige ter zake van een tweede uit te voeren 
sectie, alsmede het rapport van een deskundige onthouden. De raadkamer van de rechtbank oordeelde dat 
aan de verdachte inmiddels sectierapporten van het NFI waren verstrekt, dat de conclusies uit dat rapport 
duidelijk waren en dat zonder nadere toelichting niet viel in te zien waarom te vrezen viel dat verdachte door 
kennis te nemen van de inhoud van de thans onthouden stukken de waarheidsvinding zou kunnen 
belemmeren.  

538  Art. 176 Sv bepaalt dat de rechter-commissaris ambtshalve, op vordering van de officier of op verzoek van de 
verdachte een of meer deskundigen kan benoemen op de wijze bepaald in art. 227-232 Sv. Het verzoek van 
de verdachte tot benoeming van een of meer deskundigen geldt volgens art. 176 Sv als een verzoek op grond 
van art. 182 Sv. Als zodanig lijkt art. 176 Sv (dan ook) weinig toe te voegen aan art. 181-183 Sv. In de 
literatuur wordt verondersteld dat art. 176 Sv als gevolg van de Wet versterking positie rechter-commissaris 
van 1 december 2011 per abuis in de wet is blijven staan. Zie o.a. T&C Sv 2017, aant. 2a op art. 176 en Hoving 
2017, p. 105. Zie, voor één van de weinige (gepubliceerde) beslissingen met betrekking tot art. 176 Sv, Rb. 
Rotterdam 9 februari 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BV9269. In het desbetreffende geval werd sectie verricht 
door een niet in het NRGD geregistreerde deskundige. De officier deed in dat geval geen vordering ex art. 176 
Sv; de deskundige werd (dan ook) niet door de rechter-commissaris benoemd. De Rb Rotterdam oordeelde 
dat sprake was van een onherstelbaar vormverzuim in de zin van art. 359a Sv maar concludeerde dat 
volstaan kon worden met de vaststelling dat een dergelijk verzuim werd begaan.   

539  Ook indien de officier van justitie wel zelfstandig tot benoeming van een (geregistreerde) deskundige kan 
besluiten, kan de officier er overigens voor kiezen om die benoeming via de rechter-commissaris te laten 
lopen; de wet verplicht de officier niet om de weg van art. 150 Sv te bewandelen in alle gevallen waarin dat 
mogelijk is. Vgl. Rb. ’s-Hertogenbosch 19 februari 2010, ECLI:NL:RBSHE:2010:BL6801. 
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evenzeer kan bewerkstelligen dat een deskundige wordt ingeschakeld door de rechter-
commissaris.540 Een dergelijk verzoek kan ook gedaan worden in het kader van een reeds op 
vordering van de officier van justitie (uit hoofde van art. 181 Sv) of een op grond van art. 
182 lid 7 Sv541 ingesteld onderzoek (art. 183 lid 1 Sv). Voorwaarde daarbij is wel, dat het 
daarbij gaat om een verzoek van een persoon ‘die als verdachte van een strafbaar feit is 
gehoord of die reeds ter zake van een strafbaar feit wordt vervolgd’ (art. 182 lid 1 Sv).  
 
Verzoeken van de verdediging tot het horen (of benoemen) van deskundigen ex art. 182 Sv 
dienen – zoals ook verzoeken tot het horen van getuigen – in beginsel schriftelijk te worden 
gedaan en een opgave te behelzen van het feit en van de handelingen van onderzoek die 
door de rechter-commissaris dienen te worden verricht. Het verzoek van de verdediging 
dient daarnaast met redenen omkleed te zijn. Bij afwijzing van het verzoek door de rechter-
commissaris op de voet van art. 182 Sv kan de verdediging binnen 14 dagen na 
kennisgeving van deze beschikking een bezwaarschrift bij de rechtbank indienen op de voet 
van art. 182 lid 6 Sv. Het daarbij (door de rechter-commissaris) te hanteren criterium is 
identiek aan het in relatie tot verzoeken tot het horen van getuigen te hanteren criterium, 
namelijk – kort gezegd – het criterium van ‘verdedigingsbelang’; zie daartoe par. 3.4.3.1.1. 
 
Wordt het verzoek tot het benoemen van een deskundige door de rechter-commissaris 
toegewezen, dan zijn de bepalingen die betrekking hebben op het deskundigenonderzoek 
(art. 227-236 Sv) van toepassing. Art. 227 lid 1 Sv bepaalt in dat kader dat de rechter-
commissaris ambtshalve, op vordering van de officier van justitie of op verzoek van de 
verdachte in het belang van het onderzoek deskundigen kan benoemen. Indien het verzoek 
afkomstig is van de verdachte, heeft de verdachte het recht om voor het desbetreffende 
onderzoek een of meer specifieke deskundigen aan te bevelen.542 Tenzij het belang van het 
onderzoek zich daartegen verzet, kiest de rechter-commissaris volgens art. 227 lid 2 Sv een 
of meer deskundigen uit de door de verdachte aanbevolen personen.543  
 
Van de aan de(ze) deskundige verstrekte opdracht wordt door de rechter-commissaris aan 
de officier en de verdachte kennis gegeven (art. 228 lid 1 Sv), in het geval van de verdachte 
wederom tenzij het belang van het onderzoek zich daartegen naar het oordeel van de 
rechter-commissaris verzet. Het tijdelijk achterwege laten van een dergelijke mededeling 
aan de verdachte in het belang van het onderzoek kan ook op vordering van de officier van 
justitie geschieden (art. 228 lid 2 Sv). De kennisgeving (aan de verdachte) wordt dan telkens 

                                                             
540   Indien de rechter-commissaris dit voor een goed verloop van het onderzoek noodzakelijk acht, kan hij de 

officier van justitie en de verdachte in dat verband oproepen om voor hem te verschijnen, teneinde de stand 
van zaken in het onderzoek te bespreken (art. 185 Sv). 

541  Op grond van art. 182 lid 7 Sv kan de rechter-commissaris, indien de verdachte in voorlopige hechtenis is 
gesteld, ook ambtshalve onderzoekshandelingen verrichten ten aanzien van het feit waarvoor de voorlopige 
hechtenis is bevolen, indien hij dit noodzakelijk acht.  

542  Vgl. Rb. Rotterdam 10 juli 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BX2370 (wrakingsverzoek). In die zaak verzocht de 
verdediging de zittingsrechter om tegenonderzoek. Dat verzoek werd toegewezen, waarna de zaak naar de 
rechter-commissaris werd verwezen. De verdediging verzocht om benoeming van deskundige M, verbonden 
aan The Maastricht Forensic Institute; de rechter-commissaris benoemde deskundige P, verbonden aan 
hetzelfde instituut. Een verzoek van de verdediging aan de rechter-commissaris zijn beslissing te herzien, 
werd door de rechter-commissaris afgewezen. Tijdens de behandeling van het wrakingsverzoek, gericht 
tegen de (handelwijze van de) rechter-commissaris, motiveerde deze laatste zijn besluit met verwijzing naar 
het feit dat door de verdediging aan deskundige M informatie zou zijn verstrekt: de rechter-commissaris 
achtte dat onwenselijk, omdat het onderzoek zo objectief en onpartijdig mogelijk diende plaats te vinden. Dat 
door de verdediging contact zou zijn opgenomen met deskundige M en dat deze deskundige van de 
verdediging informatie zou hebben ontvangen, werd door de verdediging tijdens de wrakingsprocedure 
uitdrukkelijk betwist.  

543  Voor zover het daarbij gaat om een deskundige die niet is opgenomen in het NRGD dient door de rechter-
commissaris te worden gemotiveerd op grond waarvan de rechter-commissaris de deskundige als zodanig 
aanmerkt: zie art. 227 lid 2 jo art. 51k lid 2 Sv. Dat betekent ook dat de rechter-commissaris het verzoek tot 
benoeming van een door de verdediging aanbevolen deskundige kan afwijzen, indien deze persoon naar het 
oordeel van de rechter-commissaris niet voldoende deskundig is.  
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uitgesteld tot het moment dat het belang van het onderzoek zich daartegen niet langer 
verzet (lid 2). Op vordering van de officier en op verzoek van de verdachte kan de rechter-
commissaris vervolgens ook aanvullend deskundigenonderzoek bevelen (art. 228 lid 3 Sv), 
waarvan eveneens mededeling moet worden gedaan aan de officier van justitie en 
verdachte.544  
 
Op grond van het vierde lid van art. 228 Sv is de verdachte aan wie van de opdracht van de 
deskundige door de rechter-commissaris kennis is gegeven, voorts bevoegd om zijnerzijds 
een deskundige aan te wijzen die bij het onderzoek van de deskundige aanwezig is en 
daarbij de nodige aanwijzingen kan geven en opmerkingen kan maken. De verdediging dient 
daartoe binnen één week na dagtekening van de mededeling ex art. 228 lid 1 Sv opgave te 
doen aan de rechter-commissaris en de officier van justitie. 

 
In het belang van het onderzoek kan de rechter-commissaris voorts kennisgeving aan de 
verdachte van zijn antwoord op vragen van de benoemde deskundige ter verheldering van 
diens opdracht achterwege laten (art. 229 lid 1 Sv), alsmede afzien van de mogelijkheid van 
de aanwezigheid van de verdachte (en de officier) bij een mondeling onderhoud met de 
deskundige (art. 229 lid 2 Sv).  
 
Tenzij het belang van het onderzoek zich daartegen verzet, ontvangt de verdediging een 
kopie van het rapport dat de deskundige in het kader van zijn opdracht aan de rechter-
commissaris heeft doen toekomen (art. 230 Sv). Dat geldt ook, indien de deskundige op 
verzoek van de verdediging door de rechter-commissaris is benoemd.545  
 
Art. 231 lid 1 Sv bepaalt dat in geval het rapport van de door de rechter-commissaris 
benoemde deskundige daartoe aanleiding geeft, de rechter-commissaris – ambtshalve, op 
vordering van de officier of op verzoek van de verdachte – nader onderzoek kan opdragen 
aan een of meer andere deskundigen.546  
 

3.5.3.2. Deskundigen horen op verzoek van de verdediging ex art. 182 Sv  
 
Op grond van art. 182 Sv (jo art. 232 Sv) is het voorts mogelijk dat de verdediging de 
rechter-commissaris verzoekt om tijdens het voorbereidend onderzoek deskundigen te 
horen. Ook dat verzoek dient op grond van art. 182 Sv schriftelijk worden gedaan en een 
opgave te behelzen van het feit en de specifieke onderzoekshandeling die door de rechter-
commissaris moet worden verricht en met redenen te zijn omkleed. Ook voor dergelijke 
verzoeken geldt de hiervoor in par. 3.4.3.1.1 genoemde toetsingsmaatstaf van 
verdedigingsbelang. Op basis van het bepaalde in art. 186a lid 1 Sv is de raadsman van de 
verdachte bevoegd de toegewezen verhoren van deskundigen door de rechter-commissaris 
bij te wonen, tenzij het belang van het onderzoek dit verbiedt en zonder dat het onderzoek 
daardoor – de aanwezigheid van de raadsman bij het verhoor – mag worden opgehouden 
(art. 186a lid 3 jo art. 186 lid 2 Sv). De raadsman kan daarbij de vragen opgeven die hij 
gesteld wenst te zien. Indien de rechter-commissaris dat in het belang van het onderzoek 
wenselijk acht, kan de rechter-commissaris ook de verdachte in de gelegenheid stellen om 
het verhoor van een deskundige bij te wonen en de vragen op te geven die hij gesteld wenst 
te zien (art. 186a lid 3 Sv). Voor een verdachte die geen raadsman heeft, kan op last van de 
rechter-commissaris een raadsman worden aangewezen, indien deze raadsman bevoegd 
zou zijn enig verhoor bij te wonen (art. 187a Sv). 

                                                             
544  In art. 228 lid 3 Sv is niet een vergelijkbare bevoegdheid van de rechter-commissaris opgenomen om 

mededeling aan de verdachte achterwege te laten in het belang van het onderzoek.  
545  Vgl. Hoving 2017, p. 144. 
546  De Rb. Roermond oordeelde in 2015 dat art. 227 lid 2 Sv niet zonder meer van toepassing is om de 

benoeming van een deskundige als bedoeld in art. 231 lid 1 Sv: Rb. Roermond 4 maart 2015, NJFS 2015/200.  
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3.5.3.3. De term ‘in het belang van het onderzoek’ 
 
Ook in relatie tot het benoemen en/of horen van deskundigen door de rechter-commissaris 
verwijst de wet op verschillende plaatsen naar ‘het belang van het onderzoek’. Zo bepaalt 
art. 227 lid 1 Sv dat de rechter-commissaris op verzoek van de verdediging een deskundige 
kan benoemen in het belang van het onderzoek, en bepaalt het tweede lid dat de rechter-
commissaris, tenzij het belang van het onderzoek zich daartegen verzet, in dat geval een of 
meer deskundigen kiest uit de door de verdachte aanbevolen personen. De term ‘belang van 
het onderzoek’ figureert ook in art. 228 lid 2 Sv; dat belang kan maken dat de rechter-
commissaris de kennisgeving van zijn beslissing tot benoeming van een deskundige aan de 
verdachte uitstelt (tot het belang zich daartegen niet meer verzet), zoals dat belang ook tot 
gevolg kan hebben dat de kennisgeving (aan de verdachte) van het antwoord van de 
rechter-commissaris aan de deskundige op vragen ter verheldering van diens opdracht 
wordt uitgesteld (art. 229 lid 2 Sv). Ook de kennisgeving van het rapport van de deskundige 
aan de verdediging kan op grond van dit belang door de rechter-commissaris worden 
uitgesteld (art. 230 lid 1 jo art. 228 lid 2 Sv).  
 
De wetsgeschiedenis is niet geheel duidelijk ten aanzien van de vraag op welke wijze de 
woorden ‘in het belang van het onderzoek’ geduid moeten worden in relatie tot de 
benoeming van deskundigen door de rechter-commissaris op verzoek van de verdediging. 
In reactie op het advies van de Raad van State antwoordde de minister destijds dat hij geen 
aanleiding zag voor introductie van het noodzakelijkheidscriterium of het criterium van het 
verdedigingsbelang; van de verdediging wordt (slechts) verlangd dat zij aannemelijk maakt 
dat het gevraagde deskundigenonderzoek aan het opsporingsonderzoek kan bijdragen en in 
het belang daarvan is.547 Dat geldt zowel voor de situatie dat de verdediging de officier van 
justitie verzoekt om een (geregistreerde) deskundige te benoemen, als voor de situatie dat 
een dergelijk verzoek aan de rechter-commissaris wordt gedaan. Volgens de Nota naar 
aanleiding van het Verslag evenwel, moet de term ‘in het belang van het onderzoek’ in 
relatie tot de benoeming van deskundigen door de rechter-commissaris zo worden 
begrepen dat van zowel het openbaar ministerie als de verdediging kan worden verlangd 
dat zij motiveert waarom (nader) onderzoek noodzakelijk is.548 In antwoord op vragen 
antwoordde de minister in zijn brief d.d. 23 april 2008 echter, dat het de taak van de 
verdediging is “om aan te geven waarom een ingediend verzoek nodig en zinvol is en kan 
bijdragen aan de waarheidsvinding”.549 De wetsgeschiedenis bij de Wet versterking positie 
rechter-commissaris indiceert dat de rechter-commissaris daarbij waarde kan hechten aan 
het feit dat de verdediging niet eerder een verzoek tot inschakeling van (geregistreerde) 
deskundigen aan de officier van justitie deed.550  
 
Toepassing van het criterium ‘in het belang van het onderzoek’ betekent in ieder geval dat 
het verzoek door de verdediging (adequaat) gemotiveerd dient te worden: onvoldoende 
gemotiveerde of ‘zinloze’ verzoeken kunnen worden afgewezen. Uit de wetgeschiedenis van 
de regeling van art. 181 Sv e.v. die kort daarop tot stand kwam, volgt voorts dat de eisen die 
in dat kader aan de verdediging worden gesteld, hoger zijn dan de eisen die worden gesteld 
aan verzoeken afkomstig van de officier van justitie: waar de officier zijn vordering aan de 
rechter-commissaris niet (uitgebreid) behoeft te motiveren, dient de verdediging haar 
verzoek (adequaat) met redenen te omkleden.551  
 

                                                             
547   Kamerstukken II 2006/07, 31116, 4, p. 2. 
548  Kamerstukken II 2007/08, 31116, 6, p. 25.  
549  Kamerstukken II 2007/08, 31116, 10, p. 3.  
550  Kamerstukken II 2009/10, 32177, 6, p. 26. 
551  Kamerstukken II 2009/10, 32177, 6, p. 26. Zie ook concept MvT Boek 2, p. 276: “De positie van de officier van 

justitie als leider van het opsporingsonderzoek brengt met zich dat aangenomen mag worden dat hij alleen 
onderzoek vordert wanneer hij dat nodig acht.” 
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Daar waar het gaat om het achterwege laten van kennisgeving aan de verdediging van de 
benoeming van een deskundige door de rechter-commissaris of de resultaten van diens 
onderzoek, geldt in relatie tot de beoordeling daarvan door de rechter-commissaris in 
beginsel hetzelfde als voor de officier van justitie, namelijk dat de woorden ‘het belang van 
het onderzoek’ een waardering van “de opportuniteit van het tijdstip van het doen van de 
mededeling” mogelijk maken, gelet op de fase waarin het onderzoek zich bevindt, al zal die 
waardering in essentie anders moeten (kunnen) uitpakken, omdat het opsporingsonderzoek 
in de regel verder gevorderd zal zijn op het moment dat de rechter-commissaris daarin 
wordt betrokken.  
 
De betekenis van de woorden ‘in het belang van het onderzoek’ is evenwel zoals opgemerkt 
een andere, indien het gaat om het op verzoek van de verdediging doen verrichten van een 
tegenonderzoek. In dat geval zal de verdediging moeten aangeven dat het reeds verrichtte 
onderzoek niet de juiste conclusies bevat, hetgeen (ook) betekent dat verzoeken daartoe 
kunnen worden afgewezen indien het gaat om een herhaling van uitgevoerd 
standaardonderzoek waarvan de betrouwbaarheid niet ter discussie wordt gesteld.552 
 
De vraag op welke wijze moet worden bepaald of het belang van het onderzoek zich verzet 
tegen benoeming van een deskundige die als zodanig door de verdediging is aanbevolen 
wordt door de wetsgeschiedenis, noch door de jurisprudentie beantwoord.  

 

3.5.3.4. Bijzondere regelingen 
 

Ook ten aanzien van de rechter-commissaris geldt voor DNA-onderzoek een bijzondere 
regeling, neergelegd in art. 195a Sv e.v. Daarnaast kent het wetboek voor wat betreft de 
bevoegdheden van de rechter-commissaris in relatie tot deskundigen een aantal specifieke 
regelingen voor bijzondere gevallen, zoals de klinische observatie in verband met het 
noodzakelijk geachte onderzoek naar de geestvermogens van de verdachte tegen wie 
voorlopige hechtenis is bevolen (art. 196 Sv e.v.). In al deze gevallen gaat het om 
onderzoeken die in opdracht of op bevel van de rechter-commissaris plaatsvinden, al dan 
niet op verzoek van de verdediging. 
 

3.5.4.  Inschakeling en/of horen door de zittingsrechter in eerste aanleg 
 

3.5.4.1. De regeling van art. 315 lid 3 en art. 316 lid 2 Sv  
 
Het vooronderzoek eindigt met het uitbrengen van de dagvaarding. Dit betekent niet dat het 
(opsporings-)onderzoek in alle gevallen al gereed is op het moment dat de dagvaarding 
wordt uitgebracht. Wat het wel betekent, is dat verzoeken van de verdediging om (nader) 
deskundigenonderzoek (en dat is iets anders dan het verzoek tot het horen van getuigen) te 
doen verrichten vanaf dat moment niet aan de rechter-commissaris, maar aan de 
zittingsrechter zullen moeten worden gericht.553 Criterium daarbij is steeds of een dergelijk 
onderzoek naar het oordeel van de zittingsrechter noodzakelijk is.554 

                                                             
552  Kamerstukken II 2006/07, 31116, 3, p. 16 en Kamerstukken II 2007/08, 8, p. 2.  
553  Zie HR 3 maart 2015, NJ 2015/311 m.nt. M.J. Borgers, waarin de Hoge Raad bepaalde dat na dagvaarding de 

rechter-commissaris alleen nog kan besluiten tot voortzetting van reeds lopend onderzoek dat op grond van 
art. 181 Sv reeds een aanvang heeft genomen. Na dagvaarding is geen plaats voor nieuwe verzoeken tot het 
doen van onderzoekshandelingen, waaronder derhalve ook verzoeken tot onderzoek door een deskundige.  

554  Zie o.a. HR 10 maart 2015, NJB 2015/608 en HR 27 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2189. Op verzoeken 
van de verdediging tot het benoemen van deskundigen dient – op straffe van nietigheid van het onderzoek 
ter zitting – door de zittingsrechter (in ieder geval) een beslissing te worden genomen Vgl. o.a. HR 27 
september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2189; HR 22 maart 2016, NJ 2016/228 m.nt. T. Kooijmans; HR 10 maart 
2015, NJB 2015/608; HR 18 maart 2014, NJB 2014/2169 en HR 17 september 2013, NJ 2014/91 m.nt. T.M. 
Schalken. In laatstgenoemde zaak oordeelde de HR evenwel dat de verdediging geen rechtens te respecteren 
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Indien de rechtbank – al dan niet op verzoek van de verdediging – een (nieuwe) deskundige 
onderzoek wenst op te dragen, kan de rechtbank (‘gehoord de officier van justitie en de 
verdachte’) op grond van art. 315 lid 3 Sv een deskundige benoemen en hem opdracht 
verlenen tot het uitbrengen van een schriftelijk verslag. In plaats van het zelf benoemen van 
een deskundige kan de rechtbank de zaak op grond van art. 315 lid 3 Sv ook – ‘al dan niet 
met toepassing van art. 316, tweede lid Sv’ – in handen stellen van de rechter-commissaris. 
Op grond van art. 316 lid 2 Sv kan de zittingsrechter in alle gevallen waarin enig onderzoek 
door de rechter-commissaris noodzakelijk blijkt, de relevante stukken – al dan niet op 
verzoek van de verdediging – in handen van de rechter-commissaris stellen voor ‘het 
verlenen van een opdracht aan, het benoemen en horen van deskundigen’, onder aanduiding 
van het onderwerp van het onderzoek en, zo nodig, van de wijze waarop het onderzoek 
moet worden verricht (art. 316 lid 1 en lid 2 Sv). Dat laatste betekent naar het oordeel van 
de Hoge Raad (onder meer) dat de zittingsrechter voorwaarden mag stellen bij zijn 
beslissing tot het doen verrichten van onderzoek door een deskundige.555 Het onderzoek dat 
volgt op een verwijzing naar de rechter-commissaris ex art. 316 lid 2 Sv dient in 
overeenstemming met art. 227-236 Sv te worden uitgevoerd (art. 316 lid 3 Sv).556  
 
Binnen de context van verzoeken tot deskundigenonderzoek betekent het criterium van 
noodzakelijkheid dat in het verzoek van de verdediging ‘welomschreven 
onderzoekshandelingen’ moeten worden opgegeven, zoals het nog (doen) horen van met 
name genoemde deskundigen of het inwinnen van een deskundigenbericht omtrent ‘een 
welomschreven vraagstelling’.557 Een verzoek dat niet aan die maatstaf voldoet, noopt de 
rechter naar het oordeel van de Hoge Raad niet tot een gemotiveerde beslissing op dat 
verzoek.558 In hoeverre een verzoek dat wel aan die maatstaf voldoet, een responsieplicht 
van de zittingsrechter uitlokt, is afhankelijk van de wijze waarop het verzoek is 
gemotiveerd.559 Een verzoek tot benoeming van een nieuwe deskundige in de situatie 
waarin reeds een deskundigenrapport voorhanden is, zal vanuit dat oogpunt niet (kunnen) 
slagen, indien de verdediging geen inhoudelijke aanmerkingen heeft (gemaakt) op de wijze 
waarop het onderzoek de eerdere deskundige is verricht, dan wel op diens bevindingen 
en/of conclusies.560 Het enkele gegeven dat niet kan worden uitgesloten dat de eerdere 

                                                                                                                                                                                      
belang had bij de klacht dat niet uitdrukkelijk werd beslist op het ter zitting in hoger beroep (meermaals 
herhaalde) verzoek van de verdediging tot het horen van twee deskundigen, omdat het hof het verzoek bij 
tussenarrest gemotiveerd had afgewezen en het verzoek vervolgens ter zitting werd herhaald, zonder dat 
daarbij door de verdediging werd ingegaan op de door het hof gegeven motivering en zonder dat ter 
ondersteuning van het standpunt van de raadsman een beroep werd gedaan op nieuwe feiten en 
omstandigheden. Zie o.a. HR 10 maart 2015, NJB 2015/608 en HR 27 september 2016, 
ECLI:NL:HR:2016:2189. 

555  HR 17 februari 2009, NJ 2009/327 m.nt. J.M. Reijntjes. De bevoegdheid tot het stellen van voorwaarden volgt 
ook uit het feit dat de zittingsrechter de leiding heeft over het onderzoek in de zaak en daarbij mede 
verantwoordelijk is voor de voortgang van de strafzaak, alsmede dat bij nader onderzoek als bedoeld in art. 
316 lid 2 Sv ook de deskundigheid, onafhankelijkheid en onbevooroordeeldheid van de deskundige moet 
worden bewaakt. In het desbetreffende geval had het hof conform het verzoek van de verdediging wel de 
door verdediging verzochte deskundige benoemd, maar daarbij bepaald dat indien de(ze) deskundige 
overleg wenste te plegen met andere deskundigen, dit overleg alleen plaats kon hebben na overleg met de 
rechter-commissaris. Het hof bepaalde daarbij voorts dat slechts in Nederland werkende en als vast 
gerechtelijk beëdigde deskundigen hiervoor in aanmerking kwamen.  

556  Dat betekent (onder meer) dat de verdediging het recht heeft om te verzoeken dat bij het onderzoek van een 
deskundige een controlerend deskundige wordt benoemd. Zie voor één van de weinige uitspraken in dat 
kader Rb. Rotterdam 2 april 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:2291, waarbij op verzoek van de verdediging een 
controlerend deskundige werd benoemd in relatie tot een onderzoek door een deskundige van het NFI naar 
eventuele gebreken in het bestuurssysteem van de auto en de snelheidsregistratie van de bij het ongeval 
betrokken auto’s. 

557  HR 28 februari 2012, NJ 2012/609.  
558  Vgl. HR 4 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:594. 
559  Vgl. HR 10 maart 2015, NJB 2015/608; HR 21 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:466; en HR 23 januari 2018, 

ECLI:NL:HR:2018:72 (r.o. 2.5.2). 
560   Hof Amsterdam 13 september 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BN7998. Zie ook Hof Arnhem-Leeuwarden 12 

januari 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:84. In de desbetreffende zaak verzocht de verdediging, mede vanuit het 
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deskundige niet onpartijdig is geweest bij het opstellen van het rapport, gelet op diens 
uitlatingen in de media, maakt dat niet anders.561 Tot eenzelfde conclusie kwam het Hof 
Arnhem in een zaak waarin de verdediging in hoger beroep bij pleidooi verzocht om een 
gedragskundige contra-expertise te laten verrichten, op basis van het argument dat de 
conclusies van twee deskundigen niet waar konden zijn.562 
 

3.5.4.2. Het horen van deskundigen op verzoek van de verdediging ter zitting  
 
Afhankelijk van de omstandigheden van het geval, zal het niet altijd nodig zijn dat er na 
afronding van het voorbereidend onderzoek nog nader deskundigenonderzoek plaatsvindt, 
maar kan de verdediging er wel behoefte aan hebben om de deskundigen die in de zaak 
hebben gerapporteerd, ter zitting te horen naar aanleiding van het uitgebrachte rapport.563 
Voor zover de verdediging het verzoek tot het ter zitting horen van deskundigen tijdig – dat 
wil zeggen; uiterlijk 10 dagen voor de zitting (art. 263 lid 2 Sv) – bij de officier van justitie 
onder de aandacht heeft gebracht, geldt daarvoor overeenkomstig het bepaalde in art. 264 
lid 1 Sv het hiervoor in de context van getuigen reeds uitgebreid behandelde criterium van 
‘verdedigingsbelang’ (art. 264 lid 1 onder c Sv).564 Indien het verzoek tot het ter zitting 
horen van een deskundige tijdig is gedaan, maar door de officier van justitie is geweigerd, 
kan de zittingsrechter bevelen dat de deskundige alsnog wordt opgeroepen om te 
verschijnen (art. 287 lid 1 Sv).565 De zittingsrechter kan oproeping echter achterwege laten, 
indien redelijkerwijs valt aan te nemen dat de verdediging niet in zijn verdediging wordt 

                                                                                                                                                                                      
oogpunt van equality of arms, om benoeming van een (vijfde) deskundige, om tegenwicht te bieden aan de 
reeds in eerste aanleg gehoorde deskundigen. Het ging de verdediging in dat kader niet uitsluitend om de al 
dan niet juistheid van de conclusies van deze deskundigen, maar ook om nuanceringen die hierop mogelijk 
konden worden aangebracht. Het hof achtte die onderbouwing, ook uitgaande van een ruime interpretatie 
van het begrip noodzakelijkheid onvoldoende, omdat door de verdediging niet inhoudelijk concreet werd 
aangegeven wat er mogelijk onjuist zou zijn aan de bevindingen en conclusies van de eerdere deskundigen 
(die daar ook door de verdediging konden worden bevraagd). 

561   Hof Amsterdam 13 september 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BN7998. 
562  Hof Arnhem 22 april 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BQ3264. De verdediging stelde zich voorts op het 

standpunt dat de forensisch psychiater die de eerdere rapportage (mede) schreef, niet voldoende deskundig 
was om zich uit te laten over de kans dat het gedrag van verdachte ten tijde van het tenlastegelegde werd 
beïnvloed door het gebruik van medicijnen. Het hof achtte een forensisch psychiater gelet op de opleiding en 
ervaring daartoe zeer wel in staat en zag geen reden om te twijfelen aan de deugdelijkheid van de gegevens 
waarop de psychiater zijn inschatting baseerde, noch aan de juistheid van diens oordeel.  

563 Volgens de respondenten in de beide focusgroepen worden deskundigen vooral ter zitting gehoord en in 
mindere mate bij de rechter-commissaris. Dat geldt naar de ervaring van de respondenten in de ‘focusgroep 
advocatuur’ vooral indien het gaat om psychologen en psychiaters; indien het om heel technische materie 
gaat, wordt de rechter-commissaris (via art. 315 Sv) gemakkelijker ingeschakeld: zie par. 5.2.4. 

564  De andere in art. 264 Sv genoemde weigeringsgronden zijn in dit verband minder relevant en worden 
daarom hier buiten beschouwing gelaten. Zie over deze weigeringsgronden in relatie tot deskundigen meer 
uitgebreid Hoving 2017, p. 41-42. 

565  Het is ook mogelijk om een deskundige mee te nemen naar de zitting, al zal die optie veelal niet beschikbaar 
zijn indien het gaat om deskundigen die op vordering van de officier van justitie dan wel in opdracht van de 
rechter-commissaris hebben gerapporteerd. Een ter zitting meegebrachte deskundige dient op grond van art. 
287 jo art. 299 Sv te worden gehoord, tenzij daarvan wordt afgezien met toestemming van de officier van 
justitie en de verdachte, dan wel op de gronden genoemd in art. 288 lid 1 onder b en c Sv. Art. 288 lid 1 onder 
c Sv bepaalt dat van het horen van een meegebrachte deskundige kan worden afgezien indien redelijkerwijs 
valt aan te nemen dat daardoor de verdachte – indien de deskundige door de verdediging is meegenomen – 
niet in zijn verdediging wordt geschaad. Vgl. HR 7 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU6904. In die zaak had 
het hof het horen van de door de verdediging meegebrachte deskundige afgewezen omdat de noodzaak 
daartoe niet was gebleken. Het noodzakelijkheidscriterium was hier evenwel niet van toepassing. De Hoge 
Raad casseerde niet, omdat “uit hetgeen het hof omtrent het horen van deze deskundige volgens het eindarrest 
heeft overwogen, kan worden afgeleid dat het hof uiteindelijk van oordeel was dat redelijkerwijs viel aan te 
nemen dat door het niet horen van de deskundige de verdachte niet in zijn verdediging is geschaad.” Conform 
de jurisprudentie van de Hoge Raad dient de verdediging bij aanvang van het onderzoek ter zitting (en ook 
bij hernieuwde aanvang dan wel hervatting van de behandeling van de zaak) mede te delen dat een 
deskundige (of een getuige) is meegebracht teneinde deze op de voet van art. 287 lid 2 Sv ter zitting te doen 
horen (HR 1 juli 2014, NJ 2014/441 m.nt. M.J. Borgers, r.o. 2.12). 
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geschaad indien de deskundige niet wordt opgeroepen of gehoord (art. 288 lid 1 Sv). 
Concreet betekent dit dat het verzoek slechts kan worden afgewezen, indien de punten 
waarover de deskundige zou kunnen verklaren, in redelijkheid niet van belang kunnen zijn 
voor enige in de strafzaak te nemen beslissing, dan wel redelijkerwijs moet worden 
uitgesloten dat de deskundige iets over bedoelde punten zou kunnen verklaren.566 In zijn 
hiervoor reeds genoemde standaardarrest van 1 juli 2014 overwoog de Hoge Raad in dat 
kader dat deze regeling enerzijds impliceert dat (door het openbaar ministerie en) de 
rechter terughoudend gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid tot afwijzing; anderzijds 
veronderstelt diezelfde regeling dat het verzoek door de verdediging naar behoren wordt 
gemotiveerd.567 Zoals in de context van verzoeken tot het ter zitting horen van getuigen, 
betekent dit dat van de verdediging wordt verlangd dat ten aanzien van de gevraagde 
deskundige wordt gemotiveerd waarom het horen van deze deskundige van belang is voor 
enige door de rechter uit hoofde van art. 348-350 Sv te nemen beslissing. Indien de 
deskundige reeds in het vooronderzoek is gehoord, zal de verdediging moeten 
onderbouwen waarom het andermaal horen van belang is; indien de deskundige nog niet is 
gehoord, zal de verdediging moeten motiveren waarom diens verklaring kan strekken tot 
staving van de betwisting van het tenlastegelegde of anderszins van belang is voor een te 
voeren verweer of onderbouwd standpunt.568  
 
Verzoeken tot het horen van deskundigen die niet tijdig voorafgaand aan de zitting zijn 
gedaan – en verzoeken daartoe die eerst ter zitting worden gedaan – worden beoordeeld op 
basis van het noodzakelijkheidscriterium ex art. 315 lid 1 Sv. Daarbij is slechts van belang of 
de zittingsrechter het horen van de deskundige – zoals ook het horen van verzochte 
getuigen – noodzakelijk acht met het oog op de volledigheid van het onderzoek ter zitting, 
hetgeen betekent dat een dergelijk verzoek kan worden afgewezen indien de rechter zich 
door het verhandelde ter zitting (reeds) voldoende voorgelicht acht.569 
 
Zoals reeds in relatie tot verzoeken tot het horen van getuigen ter zitting aan de orde kwam, 
bestaat in de praktijk niet altijd een groot verschil bestaat tussen toepassing van het 
verdedigingsbelang dan wel het noodzakelijkheidscriterium.570 Feitelijk komt het er 
simpelweg op neer dat (ook) een verzoek tot het horen van deskundigen ter zitting 
voldoende moet worden onderbouwd door de verdediging. Dat betekent dat in de regel 
zowel het onderwerp waarover de deskundige kan verklaren, als de vraag waarom hij 
daarover in het belang van de waarheidsvinding zou moeten worden gehoord (in de 
formulering van de Hoge Raad; de “indringendheid van de door de verdediging aangevoerde 
argumenten”) van belang is. Daar uit volgt dat het (in de regel) niet voldoende is om aan te 
voeren dat de verdediging de betrouwbaarheid van het deskundigenverslag wil controleren; 
“er zal concreet moeten worden aangegeven over welk aspect van de betrouwbaarheid vragen 
zullen worden gesteld, waarom het redelijk is deze vragen te stellen en waarom de gestelde 
vragen van belang zijn voor het oordeel van de rechter.”571 Daarbij speelt, conform die 
                                                             
566  HR 1 juli 2014, NJ 2014/441 m.nt. M.J. Borgers en HR 4 juli 2017, NJ 2017/440 m.nt. T. Kooijmans. 
567  HR 1 juli 2014, NJ 2014/441 m.nt. M.J. Borgers en HR 4 juli 2017, NJ 2017/440 m.nt. T. Kooijmans. In HR 23 

januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:72 verwijst de Hoge Raad naar beide arresten, onder vermelding van het feit 
dat met betrekking tot verzoeken tot het horen van deskundigen dezelfde uitgangspunten gelden. 

568  Indien het gaat om deskundigen die worden gehoord ter onderbouwing van een vormverzuim ex art. 359a 
Sv, geldt dat daarbij (ook) van belang is dat door de verdediging aan de hand van de in art. 359a lid 2 Sv 
genoemde factoren moet worden gemotiveerd tot welk in art. 359a Sv genoemd rechtsgevolg dit betoogde 
vormverzuim dient te leiden, alsmede (en gemotiveerd) waarom daartoe een deskundige zou moeten 
worden gehoord 

569  HR 1 juli 2014, NJ 2014/441 m.nt. M.J. Borgers; HR 4 juli 2017, NJ 2017/440 m.nt. T. Kooijmans en HR 23 
januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:72. 

570  HR 1 juli 2014, NJ 2014/441 m.nt. M.J. Borgers en HR 4 juli 2017, NJ 2017/440 m.nt. T. Kooijmans. 
571  Hoving 2017, p. 140. Vgl. ook HR 23 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:72: daar waar een deskundige heeft 

geconcludeerd dat het onderzochte materiaal cocaïne bevat, volstaat het bijvoorbeeld niet om aan te geven 
dat de verdediging de deskundige vragen wil stellen omtrent de bestanddelen van het onderzochte materiaal 
en de exacte hoeveelheid aangetroffen cocaïne. 



Mind the Gap 

 

 
132 

jurisprudentie, (ook hier) de vraag een rol of het verzoek eerder had kunnen en 
redelijkerwijs ook had moeten worden gedaan.572 
 
3.5.5. Inschakeling en/of horen in hoger beroep 

 
De regeling voor de inschakeling en het horen van deskundigen in hoger beroep verschilt 
niet wezenlijk van de regeling dienaangaande met betrekking tot het onderzoek ter zitting 
in eerste aanleg, met dien verstande dat het noodzakelijkheidscriterium in die fase een 
ruimer toepassingsbereik heeft; zie daartoe hetgeen is opgemerkt in par. 3.4.4.4. 
 
Voor wat betreft de inschakeling van deskundigen in deze fase van het strafproces bepaalt 
art. 415 lid 1 Sv dat art. 315 Sv en art. 316 Sv op het rechtsgeding voor het hof van 
overeenkomstige toepassing zijn, hetgeen betekent dat ook het gerechtshof op grond van 
art. 315 lid 3 (jo art. 415 lid 1) Sv vanuit het oogpunt van noodzakelijkheid de oproeping van 
een nog niet op de zitting gehoorde deskundige omtrent een door hem uitgebrachte 
rapporten kan bevelen, en voorts de bevoegdheid heeft om (gehoord de advocaat-generaal 
en de verdachte) een deskundige te benoemen en hem opdracht te verlenen tot het 
uitbrengen van een schriftelijk verslag. Daarbij kan het hof – zoals ook de rechtbank – de 
zaak al dan niet met toepassing van art. 316 lid 2 (jo art. 415 lid 1) Sv in handen stellen van 
de rechter-commissaris, dan wel van de raadsheer-commissaris (art. 420 lid 1 Sv).  
 
Op grond van art. 414 lid 1 Sv kan de verdediging voorts in hoger beroep verzoeken om 
zowel ter zitting in eerste aanleg gehoorde deskundigen als nieuwe deskundigen te (doen) 
horen in hoger beroep (alsmede nieuwe bescheiden of stukken van overtuiging overleggen). 
Art. 263 lid 2 Sv, waarin is bepaald dat de verdachte ten minste tien dagen voor de 
terechtzitting opgave dient te doen van de deskundigen die de verdediging ter zitting wenst 
te horen, is daarbij van overeenkomstige toepassing. Dat geldt ook voor het in art. 263 lid 3 
Sv opgenomen criterium van verdedigingsbelang, tenzij het gaat om niet bij appelschriftuur 
opgegeven deskundige: in dat geval geldt op grond van art. 414 lid 2 Sv en art. 418 lid 3 Sv 
het criterium van noodzakelijkheid. Dat laatste criterium geldt op grond van art. 418 lid 2 Sv 
ook indien de berechting in eerste aanleg op tegenspraak heeft plaatsgevonden en de 
opgegeven deskundige ter zitting in eerste aanleg dan wel door de rechter-commissaris is 
gehoord.  
 
Door het hof afgewezen verzoeken tot de inschakeling of het horen van deskundigen in 
hoger beroep worden in cassatie slechts op hun begrijpelijkheid getoetst; zie daartoe 
hetgeen daarover ten aanzien van getuigen is opgemerkt.  

 

3.5.6. Het (recht op) tegenonderzoek  
 
Specifieke aandacht verdient het recht op tegenonderzoek. In het Nederlands 
strafprocesrecht bestaat geen algemeen recht van de verdachte op tegenonderzoek.573 Een 
dergelijk recht bestaat op grond van het huidige recht alleen waar de wet in een regeling 
daaromtrent voorziet. Gedacht kan bij dit laatste worden aan art. 150a lid 3 Sv, maar ook de 
regelingen ten aanzien van DNA-onderzoek574 en bloed- en urineonderzoek in het kader van 
de Wegenverkeerswet 1994.575  

                                                             
572  HR 1 juli 2014, NJ 2014/441 m.nt. M.J. Borgers, r.o. 2.76. 
573  Dat betekent (ook) dat er geen algemene regel bestaat dat betwiste deskundigenrapporten niet voor het 

bewijs kunnen worden gebruikt, indien de verdediging niet in de gelegenheid is geweest om tegenonderzoek 
te laten verrichten. Vgl. HR 24 mei 1988, NJ 1988/989 m.nt. Th.W. van Veen. Zie meer recent HR 17 juni 
2014, NJ 2014/341. 

574  Vgl. art. 151a lid 5 Sv en art. 195b lid 2 Sv.  
575  Na een ademanalyse in de zin van de WVW 1994 heeft de verdachte recht op tegenonderzoek (art. 163 lid 10 

WVW 1994 jo art. 10a Besluit alcoholonderzoeken). Daartoe wordt bloed (of urine) afgenomen/afgevangen. 
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Zoals in het voorgaande reeds werd opgemerkt, voorziet art. 150a lid 3 Sv naar huidig recht 
in de mogelijkheid van de verdachte om (bij de officier van justitie) om een tegenonderzoek 
te verzoeken. Deze mogelijkheid is evenwel wettelijk beperkt tot deskundigenonderzoek in 
de zin van art. 150 Sv, waarbij het verzoek van de verdachte betrekking heeft op benoeming 
van een geregistreerde deskundige (om het tegenonderzoek te verrichten). Anders dan bij 
DNA-onderzoeken, is de officier van justitie bovendien niet verplicht om aan een dergelijk 
verzoek gehoor te geven;576 hij kan dat weigeren (art. 150b lid 1 Sv). Indien de officier het 
verzoek om een tegenonderzoek weigert (omdat de officier oordeelt dat dit onderzoek niet 
in het belang van het onderzoek is), kan de verdachte de rechter-commissaris binnen twee 
weken verzoeken om alsnog tot benoeming van een deskundige over te gaan; zie daartoe 
art. 150b lid 2 Sv.  
 
Daarmee resteert de vraag wat de situatie rechtens is (qua contra-expertise), indien de 
verdachte (a) niet op de hoogte is gesteld van de opdracht aan de deskundige en de 
uitkomst van diens onderzoek, bijvoorbeeld omdat art. 150 Sv (op basis van de Aanwijzing) 
niet van toepassing is; (b) de verdachte (veel) te laat is met het verzoek tot het (laten) 
verrichten van contra-expertise, bijvoorbeeld omdat het binnen de in art. 150a lid 3 Sv 
gestelde termijn van twee weken niet mogelijk was om een (voldoende gekwalificeerde) 
deskundige te vinden die een gelijkwaardig onderzoek zou kunnen uitvoeren; dan wel (c) 
om een andere reden pas later verzoekt om het uitvoeren van een tegenonderzoek. In die 
gevallen geldt art. 150a lid 3 Sv (en art. 150b lid 2 Sv) in beginsel niet.  
 
Dat neemt (uiteraard) niet weg dat de eis van een eerlijke procesvoering in de zin van art. 6 
EVRM met zich kan brengen dat aan een verzoek tot contra-expertise ook in die gevallen 
gevolg behoort te worden gegeven.577 Of een dergelijk geval zich voordoet is – conform de 
jurisprudentie van de Hoge Raad – afhankelijk van de omstandigheden van de 
desbetreffende zaak:  

 
“De eis van een eerlijke procesvoering kan meebrengen dat aan een verzoek tot het doen 
verrichten van een tegenonderzoek gevolg behoort te worden gegeven. Of zich zo een 
geval voordoet is afhankelijk van de omstandigheden van de desbetreffende zaak. 
Daarbij kan worden gedacht aan onder meer (a) de gronden waarop het verzoek steunt, 
(b) het belang van het gevraagde tegenonderzoek in het licht van – bijvoorbeeld – de 
aanwezigheid van ander bewijsmateriaal dan wel de overtuigende kracht die pleegt te 
worden toegekend aan het bestreden onderzoeksresultaat, (c) de omstandigheid dat het 
verzoek is gedaan op een zodanig tijdstip dat een dergelijk onderzoek nog mogelijk is, en 

                                                                                                                                                                                      
Zowel de kosten voor het afnemen van bloed als de kosten van het tegenonderzoek moeten door de 
verdachte (tijdig) worden betaald. 

576  Een verzoek om een DNA tegenonderzoek dient op grond van art. 151a lid 6 Sv door de officier van justitie te 
worden ingewilligd, indien daarvoor voldoende celmateriaal aanwezig is; in zoverre is dan ook 
daadwerkelijk sprake van een recht op tegenonderzoek. Daarin verschilt art. 151a lid 6 Sv van art. 150a lid 3 
Sv, omdat een verzoek op basis van laatstgenoemd artikel door de officier kan worden geweigerd. Indien 
onvoldoende celmateriaal voor een DNA- tegenonderzoek aanwezig is, dient de officier van justitie de 
verdachte (indien er slechts één verdachte is) in staat te stellen om een deskundige aan te wijzen – 
verbonden aan één van de aangewezen laboratoria – die het onderzoek verricht (art. 151a lid 4 Sv). Een 
ander verschil tussen art. 151a Sv (en art. 195b Sv) enerzijds, en art. 150a lid 3 Sv anderzijds, is dat aan de 
verdachte een deel van de kosten van een DNA tegenonderzoek in rekening wordt gebracht, indien het 
tegenonderzoek het in opdracht van de officier van justitie of rechter-commissaris verrichte onderzoek 
bevestigt. Bij het Besluit DNA-onderzoek zijn deze kosten bepaald op EUR 136 (art. 12).  

577  Zie voor jurisprudentie met betrekking tot het recht op contra-expertise van voor de inwerkingtreding van 
de Wds o.a. HR 2 februari 1993, NJ 1993/476; HR 6 maart 2001, NJ 2001/257; HR 1 februari 2005, NJ 
2006/422. De vraag of de eis van een eerlijke procesvoering met zich brengt dat aan een verzoek om een 
DNA-tegenonderzoek te laten verrichten gehoor moet worden gegeven, speelt ook indien dat verzoek buiten 
de termijn genoemd in art. 151a lid 6 Sv wordt gedaan; vgl. HR 12 maart 2013, NJ 2013/179. 
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(d) de omstandigheid dat het verzoek redelijkerwijs eerder had kunnen worden 
gedaan.”578   

 
Bij de invulling van het noodzakelijkheidscriterium (naar aanleiding van een al dan niet ter 
zitting gedaan verzoek om contra-expertise) is de eis van een eerlijke procesvoering 
eveneens doorslaggevend.579 Uit de jurisprudentie volgt dat daarvan onder meer sprake is 
indien aan de uitkomsten van een – deugdelijk uitgevoerd – deskundigenonderzoek grote 
overtuigingskracht pleegt te worden toegekend; niet alleen in belastende, maar ook in 
ontlastende zin.580 Dat betekent dat daarbij (ook) waarde toekomt aan de vraag welk ander 
bewijsmateriaal voorhanden is,581 bijvoorbeeld in de vorm van andere 
deskundigenrapporten waarvan de conclusies al dan niet overeenstemmen met het betwiste 
deskundigenonderzoek.582 In de regel zal een verzoek tot contra-expertise evenwel pas 
(kunnen) slagen indien de betrouwbaarheid van de resultaten (dan wel de gehanteerde 
methode) c.q. de kwaliteit van het eerdere onderzoek uitdrukkelijk en gemotiveerd worden 
betwist.583 In die gevallen kan de zittingsrechter het verzoek niet afwijzen met de enkele 
overweging dat hij van oordeel is dat het gevraagde onderzoek niet noodzakelijk is omdat 
het onderzoek volledig is geweest en hij zich derhalve voldoende geïnformeerd acht. 
Algemene verzoeken om deskundigenonderzoek, bijvoorbeeld gebaseerd op het argument 
dat daardoor een beter beeld van de verdachte ontstaat, zijn evenwel gedoemd om te 
mislukken.584  
 
Indien contra-expertise niet langer mogelijk is, zal aan het verzoek geen gehoor (meer) 
kunnen worden gegeven. Uit de beperkte rechtspraak op dit punt wordt niet (geheel) 
duidelijk of het (enkele) gegeven dat de omstandigheid dat het verzoek redelijkerwijs 
eerder had kunnen worden gedaan, maar op het moment van het verzoek nog wel mogelijk 
is, als zodanig voldoende grond vormt om tot afwijzing van een verzoek om contra-expertise 
te concluderen.585 In de literatuur wordt door een enkele auteur betoogd dat de tijdigheid 

                                                             
578  HR 8 februari 2005, NJ 2005/514, m.nt. P. Mevis. Zie ook HR 19 juni 2007, NJ 2008/169 m.n.t Y. Buruma; HR 

12 maart 2013, NJ 2013/179 en HR 16 april 2013, NJ 2013/248. In het arrest uit 2005 arrest werd door de 
HR geoordeeld dat het hof het verzoek om tegenonderzoek op ontoereikende gronden had afgewezen, “in 
aanmerking genomen dat in het onderhavige geval niet tot de stukken van het geding behoort een nadere 
beschrijving van de wijze waarop het vergelijkende onderzoek is uitgevoerd, op basis waarvan het verzoek 
concreter had kunnen worden gemotiveerd, hetzelfde verzoek ook in eerste aanleg is gedaan en in het 
onderhavige geval ander bewijs van daderschap ontbreekt terwijl aan de uitkomst van dactyloscopisch 
onderzoek veel waarde pleegt te worden toegekend.” Zie ook HR 19 juni 2007, NJ 2008/169 m.nt. Y. Buruma; 
HR 8 september 2009, NJ 2009/423; HR 14 december 2010, NJ 2011/313 m.nt. J.M. Reijntjes; HR 12 maart 
2013, NJ 2013/179. 

579  Vgl. HR 1 februari 2005, NJ 2006/422: “Het bedoelde verzoek om contra-expertise is aan te merken als een 
verzoek aan de rechter als bedoeld in artikel 328 in verbinding met art. 331 Sv om gebruik te maken van de in 
art. 315 Sv omschreven bevoegdheid, waarop krachtens art. 330 Sv uitdrukkelijk moet worden beslist. (…) 
Maatstaf daarbij is of de rechter de noodzaak van hetgeen is verzocht is gebleken.” Vgl. ook HR 12 maart 2013, 
NJ 2013/179 en HR 14 december 2010, NJ 2011/313 m.nt. J.M. Reijntjes. 

580  HR 7 mei 1996, NJ 1996/573: “Gelet op de grote overtuigingskracht welke aan een deugdelijk uitgevoerd DNA-
onderzoek pleegt te worden toegekend – welke niet alleen ten laste maar ook ter ontlasting van de verdachte 
kan strekken – kan tot afwijzing van een dergelijk verzoek niet worden besloten op de enkele overweging dat 
het onderzoek volledig is geweest en dat het rapport van het Gerechtelijk Laboratorium niet als bewijsmiddel 
wordt gebezigd.” 

581  Zie ook Hoving 2017, p. 162. Vgl. HR 12 maart 2013, NJ 2013/179. 
582  Vgl. HR 1 februari 2005, NJ 2006/422 en HR 8 september 2009, NJ 2009/423. 
583  Volgens de wetgever dient de verdediging gemotiveerd aan te tonen dat het tegenonderzoek nodig is voor de 

materiële waarheidsvinding door de resultaten van het deskundigenrapport of de gehanteerde methode te 
betwisten. Zie Kamerstukken II 2006/07, 31116, 3, p. 13. De enkele betwisting volstaat (dus) niet: HR 3 juli 
1995, NJ 1995/734. Dat zal anders (kunnen) zijn, indien door het ontbreken van een nadere beschrijving van 
het door de deskundige uitgevoerde onderzoek het verzoek niet concreter kan worden gemotiveerd. Zie HR 
8 februari 2005, NJ 2005/514 m.nt. P. Mevis. 

584  Vgl. HR 17 april 2007, ECLI:NL:HR:2007:ZA5671. 
585  Vgl. Hof Arnhem 22 april 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BQ3264. In genoemde zaak verzocht de raadsman bij 

pleidooi in hoger beroep om gedragskundige contra-expertise. Het hof merkt in dat kader in de eerste plaats 
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van het verzoek om een tegendeskundige te benoemen geen rol mag spelen bij het 
beoordelen van dergelijke verzoeken, omdat het een fundamenteel beginsel is dat de 
verdediging haar eigen processtrategie mag bepalen en derhalve ook de gelegenheid moet 
worden geboden om een eventuele ‘foute’ strategie nadien te herstellen.586  
 
Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad volgt in relatie tot tegenonderzoek ook dat voor de 
vraag of tegenonderzoek noodzakelijk is in het licht van de eisen van art. 6 EVRM, mede een 
rol kan spelen of de deskundigen die reeds rapporteerden tijdens het onderzoek ter zitting 
worden gehoord en de verdediging in de gelegenheid was om aan deze deskundigen vragen 
te stellen.587 In zijn proefschrift concludeert Hoving evenwel dat deze jurisprudentie niet 
conform de jurisprudentie van het EHRM is, omdat uit deze jurisprudentie volgt dat de 
verdachte in beginsel het recht heeft elke deskundige die belastende informatie heeft 
gegeven te horen. De rechter mag zich daarbij niet te snel op het standpunt stellen dat het 
horen van een deskundige geen zin heeft:  
 

“Uit Khorodkovskiy en Lebedev t. Rusland kan worden afgeleid dat de potentiële 
relevantie in beginsel moet worden aangenomen. Door te eisen dat de verdediging altijd 
zo concreet en uitgebreid mogelijk duidelijk moet maken welke bijdrage het horen van 
de deskundige kan leveren aan de waarheidsvinding, stelt de Hoge Raad zwaardere 
eisen aan de motivering van verzoeken tot het horen van deskundigen die belastende 
beweringen doen dan op grond van de jurisprudentie van het EHRM gerechtvaardigd 
lijkt.”588 

 
De resultaten van een in opdracht van het WODC uitgevoerd evaluatieonderzoek naar de 
Wds indiceren evenwel dat feitenrechters zowel bij de vraag of het verzoek om contra-
expertise, als het verzoek om een deskundige te mogen horen moet worden gehonoreerd, 

                                                                                                                                                                                      
op dat de gedragskundige rapportage in verband waarmee het verzoek wordt gedaan, dateert van 25 juni 
2010 en dat noch tijdens het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg, noch door middel van een 
schriftuur als bedoeld in art. 410 lid 2 Sv om contra-expertise is gevraagd. Het hof constateert ook dat het 
verzoek, gelet op de motivering daarvan, niet is terug te voeren op een omstandigheid die eerst bij de 
behandeling ter zitting in hoger beroep is opgekomen. Het hof stelt daarop vast dat het verzoek 
redelijkerwijs eerder had kunnen worden gedaan. Het hof gaat vervolgens in op het reeds uitgevoerde 
gedragskundige onderzoek en oordeelt dat de deskundigen zich op goede wijze aan de hen opgedragen taak 
hebben gekweten. Tegenover de gemotiveerde conclusies van de deskundigen heeft de raadsman volgens het 
hof in feite slechts gesteld dat de conclusies niet waar kunnen zijn; dat acht het hof onvoldoende. In relatie 
tot het argument van de verdediging dat de forensisch psychiater niet voldoende deskundig zou zijn om zich 
uit te laten over de kans dat het gedrag van verdachte ten tijde van het tenlastegelegde beïnvloed werd door 
het gebruik van medicijnen oordeelt het hof dat een forensisch psychiater, gelet op opleiding en ervaring, 
daartoe zeer wel in staat is en dat er geen reden is om te twijfelen aan de deugdelijkheid van de gegevens 
waarop de psychiater zijn inschatting dienaangaande heeft gebaseerd, noch aan de juistheid van diens 
oordeel.  

586  Reijntjes 2007, p. 164 en p. 177.  
587  Vlg. HR 8 september 2009, NJ 209/423. Zie ook de conclusie van AG Vegter voor HR 29 juni 2010, 

ECLI:NL:HR:2010:BM6804 (ECLI:NL:PHR:2010:BM6804). 
588  Hoving 2017, p. 633. Zie evenwel de noot van Kooijmans bij EHRM 1 juni 2017, NJ 2017/432 (Berardi 

e.a./San Marino). Met verwijzing naar Khorodkovskiy en Lebedev (EHRM 25 juli 2013, appl.nr. 11082/06) 
betoogt Kooijmans dat het zeer de vraag is of het EHRM met de bewuste passage (“If the prosecution decides 
that a particular person is a relevant source of information and relies on his or her testimony at the trial (…) 
and if the testimony of that witness is used by the court to support a guilty verdict (…) it must be presumed that 
his or her personal appearance and questioning are necessary, unless the testimony of that witness is manifestly 
irrelevant or redundant”) tot uitdrukking heeft willen brengen dat een getuige à charge steeds ter zitting 
moet worden opgeroepen, tenzij zijn eerdere (buiten aanwezigheid van de verdediging afgelegde) verklaring 
manifest irrelevant of redundant is. Kooijmans betoogt dat de rechtspraak van het EHRM weliswaar minder 
duidelijke richtsnoeren bevat ten aanzien van getuigen à charge (dan ten aanzien van getuigen à décharge), 
maar dat daarin wel een zekere betekenis wordt toegekend aan de vraag of de verdediging inzichtelijk heeft 
gemaakt waarom zij de betreffende getuige wil ondervragen. Daarnaast lijkt volgens Kooijmans relevant of 
de verdediging openbaart tegen welke onderdelen van de gewraakte, niet in de aanwezigheid van de 
verdediging afgelegde verklaring van de getuige zij opponeert. Anders: AG Spronken in haar conclusie voor 
HR 4 juli 2017, NJ 2017/440 m.nt. T. Kooijmans (3.8.38). 
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groot belang hechten aan het feit dat eerdere rapportages afkomstig zijn van geregistreerde 
deskundigen en er daarbij vanuit gaan dat de adviezen van de geregistreerde deskundigen 
goed zijn.589 Dat laatste heeft tot gevolg dat de verdediging in de regel ‘van goeden huize’ 
moet komen, om een verzoek tot het verrichten van tegenonderzoek te laten slagen.  
 
3.5.7. Zelf (tegen-)deskundigen inschakelen 
 
3.5.7.1. Het al dan niet kiezen voor ‘de Koninklijke weg’  
 
Voorop staat dat de verdediging op zichzelf genomen niet gehouden is om in alle gevallen 
die hiervoor geduide ‘Koninklijke weg’ te bewandelen: het staat de verdediging vrij om zelf 
deskundigen in te schakelen teneinde (aan de verdediging) bijstand te verlenen tijdens de 
strafzaak. Indien de verdediging van oordeel is dat een aldus opgemaakt 
deskundigenrapport in het belang van het onderzoek is, zal de verdediging de officier van 
justitie (of zittingsrechter) in dergelijke gevallen moeten verzoeken om het door deze 
deskundige(n) opgemaakte rapport aan de processtukken toe te voegen.590 De verdediging 
kan aan een dergelijke handelwijze de voorkeur geven, bijvoorbeeld vanwege de 
omstandigheid dat de verdediging in dat geval geheel zelf bepaalt wat er precies wordt 
onderzocht en door wie het onderzoek wordt verricht. Daar waar verzoeken van de 
verdediging aan de officier van justitie en/of de rechter(-commissaris) zijn afgewezen, 
resteert slechts de mogelijkheid om het deskundigenonderzoek ‘in eigen beheer’ te laten 
plaatsvinden. Indien het resultaat van dat onderzoek anders is dan de verdediging meende 
te mogen en kunnen verwachten, kan de verdediging er in dat geval voor kiezen om een 
verzoek tot voeging van het verslag van deskundige aan het procesdossier achterwege te 
laten. 
 
Het zelf inschakelen van deskundigen door de verdediging is evenwel niet geheel probleem- 
of risicoloos. Het is niet probleemloos, omdat (a) de verdediging bij het zelf inschakelen van 
deskundigen op grond van de Gedragsregels voor advocaten heeft in te staan voor de 
daarmee gemoeide kosten591 en (b) een door de verdediging zelfstandig ingeschakelde 
                                                             
589  De Ridder e.a. 2014.  
590  Tijdens het vooronderzoek dient een verzoek tot het voegen van stukken aan het procesdossier gericht te 

worden aan de officier van justitie op de voet van art. 34 lid 1 Sv. De officier kan dit weigeren indien hij van 
oordeel is dat het niet gaat om processtukken of omdat één van de in art. 187d lid 1 Sv genoemde belangen 
zich daartegen verzet. Daartoe behoeft de officier van justitie een schriftelijke machtiging van de rechter-
commissaris. Ook ter zitting kan de verdediging een deskundigenrapport overleggen, bijvoorbeeld bij 
pleidooi. Een ter zitting gedaan verzoek tot voeging van stukken aan het procesdossier geldt als een verzoek 
als bedoeld in art. 315 jo art. 328 Sv. Criterium bij beoordeling van een dergelijk verzoek is of het voegen van 
de stukken aan het procesdossier noodzakelijk is. Bij de beoordeling van de vraag of aan dat verzoek gevolg 
dient te worden gegeven, dient de rechter rekening te houden met de belastende of ontlastende aard van de 
stukken, de complexiteit van de te berechten zaak en het stadium waarin de procedure zich bevindt. Maatstaf 
is de vraag of de beginselen van een behoorlijke procesorde zich tegen voeging verzetten. 

591  Vgl. in dat kader ook HR 13 mei 1997, NJ 1998/152 m.nt. T.M. Schalken, waarin de Hoge Raad bepaalde dat 
aan een verdachte het recht op een tegenonderzoek niet (altijd) kan worden ontzegd, maar dat de stelling dat 
een verdachte zonder meer aanspraak erop kan maken dat een door de verdediging gewenst onderzoek op 
kosten van de Staat plaatsvindt, in haar algemeenheid geen steun vindt in het recht. Zie meer recent HR 16 
april 2013, NJ 2013/248. De gewezen verdachte die kosten heeft gemaakt die het ‘belang van het onderzoek’ 
hebben gediend, kan op grond van het bepaalde in art. 591 Sv binnen drie maanden na einde van de zaak een 
verzoek doen tot vergoeding van die kosten. Uitgangspunt van de wetgever daarbij is dat de rechter ‘het nut’ 
van het deskundigenonderzoek in het licht van het onderzoek dient te beoordelen. Zie Kamerstukken II 
2006/07, 31116, 3, p. 23. Niet uitgesloten is dat daarbij door het gerecht de tarieven genoemd in het Besluit 
tarieven strafzaken 2003 worden gevolgd, hetgeen kan betekenen dat slechts een (klein) deel van de 
daadwerkelijk gemaakte kosten wordt vergoed. Daarnaast is het sinds de inwerkingtreding van de Wds 
mogelijk om de rechter-commissaris op grond van art. 51j lid 4 Sv te verzoeken om de deskundige die 
onderzoek op verzoek van de verdachte heeft uitgevoerd, ‘uit rijks kas’ een vergoeding toe te kennen, indien 
het onderzoek van de deskundige ‘in het belang van het onderzoek is gebleken’;591 daartoe bestaat voor de 
rechter-commissaris evenwel geen verplichting. Indien een vergoeding wordt toegekend door de rechter-
commissaris, kan deze vergoeding volgens de wet in ieder geval niet meer kan bedragen dan de vergoeding 
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deskundige slechts in uitzonderingsgevallen toegang zal (kunnen) hebben tot het daarvoor 
mogelijk noodzakelijke materiaal (zoals piekprofielen592 en/of meetresultaten). Voor zover 
het daarbij om stukken gaat, kan de verdediging de officier (dan wel de zittingsrechter) 

verzoeken om deze stukken aan het dossier toe te voegen, dan wel (in ieder geval) kennis te 
kunnen nemen van stukken niet zijnde processtukken.593 Die mogelijkheid zal evenwel niet 
openstaan, indien het niet gaat om ‘stukken’, maar om sporenmateriaal dat nodig is om 
tegenonderzoek te verrichten, terwijl ook overigens de vraag is of meetresultaten wel als 
processtukken hebben te gelden.594  
 
Het zelf door de verdediging inschakelen van deskundigen is voorts niet risicoloos, omdat 
de Hoge Raad na inwerkingtreding van de Wds weliswaar bepaalde dat die wet geen 
verandering heeft gebracht in de vrijheid van de verdachte om de resultaten van op diens 
eigen initiatief uitgevoerd onderzoek in het geding te brengen, maar dat het (nog steeds) 
aan de rechter is “om bij de beantwoording van de vragen van de art. 348 en 350 Sv te 
beoordelen welke betekenis toekomt aan zo een rapport, waarbij onder meer de deskundigheid 
van de opsteller met betrekking tot de aan zijn oordeel onderworpen vragen van belang kan 
zijn. Ook daarin heeft de Wet deskundige in strafzaken geen verandering gebracht”.595 Dat 
heeft tot gevolg dat de zittingsrechter heel wel mogelijk tot de conclusie kan komen dat een 
‘deskundigenrapport’ ingebracht door de verdediging niet als zodanig kan of moet worden 
aangemerkt. 
 

                                                                                                                                                                                      
welke de op vordering van de officier van justitie benoemde deskundige ontvangt (lid 4). Tegen de beslissing 
op het verzoek tot vergoeding van kosten op grond van artikel 51j lid 4, alsook art. 591 Sv, staat geen 
rechtsmiddel open. Dat geldt ook voor de afwijzing van de griffier om een verzoek tot betaling van 
vergoeding bij wijze van voorschot ex art. 16 Wet Tarieven Strafzaken. 

592  Zie ook Hoving 2017, p. 144-145; Vgl. HR 22 november 2005, NJ 2006/34 m.nt J.M. Reijntjes. In die zaak 
verzocht de verdediging (meerdere malen) om de zogenoemde ‘piekprofielen’ die ten grondslag lagen aan 
het DNA-rapport van het NFI, zodat op basis daarvan (door de verdediging) kon worden beoordeeld of de 
conclusie van het NFI juist was. Het verzoek werd door achtereenvolgens de officier van justitie, de 
rechtbank en het hof geweigerd. Het hof oordeelde dat een en ander niet noodzakelijk was en verwees 
daarvoor onder meer naar het feit dat niet concreet was gesteld of aannemelijk was geworden dat de 
piekprofielen niet juist waren geïnterpreteerd. Daarnaast wees het hof erop dat de door de wet aangewezen 
weg is dat bij twijfel aan het DNA-onderzoek een tegenonderzoek wordt verricht (en de raadsman in eerste 
aanleg had aangegeven daarvan te hebben afgezien). In cassatie liet de Hoge Raad het oordeel van het hof in 
stand. De Hoge Raad verwees daarbij uitdrukkelijk naar het feit dat de verdachte geen gebruik maakte van de 
hem daartoe ter beschikking staande middelen, te weten het doen uitvoeren van een contra-expertise of 
toepassing van het toenmalige art. 232 Sv, dan wel het doen horen van de deskundige ter zitting. Waarom de 
strafrechtadvocaat in het belang van de verdediging niet het mindere mocht – te weten, verzoeken om de 
piekprofielen – om zo het meerdere (contra-expertise, het horen van de deskundige ter zitting) eventueel 
achterwege te kunnen laten, wordt door de Hoge Raad niet uitgelegd. Zie meer recent HR 22 september 
2015, ECLI:NL:HR:2015:2774. In die zaak verzocht de verdediging het hof (voorwaardelijk) om toevoeging 
van de volledig digitale gegevens van de tachograaf aan het dossier toe te voegen, teneinde de verdediging in 
staat te stellen om de bevindingen te toetsen van de verbalisanten die naar de tachograafschijf onderzoek 
deden. Het hof zag daartoe geen aanleiding, omdat de noodzaak daartoe naar het oordeel van het hof niet 
was gebleken. In dat kader wijst het hof erop dat het onderzoek aan de hand van de gegevens van de 
tachograafschijf was uitgevoerd door de eerste verbalisant, daarbij geschaduwd door de tweede verbalisant, 
terwijl de eerste verbalisant ter zitting als deskundige werd gehoord, waarbij de verdediging de gelegenheid 
was om deze verbalisant te bevragen over de methode van onderzoek en de resultaten van het onderzoek te 
toetsen. AG Aben achtte dat oordeel niet onbegrijpelijk; de Hoge Raad deed de zaak af op basis van art. 81 lid 
1 RO.  

593  Vgl. HR 7 mei 1996, NJ 2006/687 m.nt. T.M. Schalken (Dev Sol) en HR 16 oktober 2007, 
ECLI:NL:HR:2007:B2956. 

594  Hoving concludeert dat meetresultaten in beginsel niet worden aangemerkt als processtukken, hoewel deze 
resultaten wel degelijk informatie kunnen bevatten die relevant kan zijn voor een door de rechter te nemen 
beslissing. Hij concludeert ook dat het soms vrijwel onmogelijk is voor de verdediging om deze gegevens 
later alsnog te bemachtigen. Hoving 2017, p. 625. 

595  HR 12 juli 2011, NJ 2011/516 m.nt. J.M. Reijntjes. 
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3.5.8. Rechten van de verdediging in relatie tot deskundigen in samenhang 
beschouwd  

 

3.5.8.1.  Wettelijk en jurisprudentieel kader  
 
In het kader van het onderzoeksproject Strafvordering 2001 constateerde Kwakman in 
1999 dat de destijds bestaande mogelijkheden van de verdediging om de verklaringen van 
deskundigen (adequaat) te kunnen betwisten (te) beperkt waren: in het vooronderzoek was 
het voor de verdediging nauwelijks mogelijk om invloed uit te oefenen op het onderzoek 
van de door de officier van justitie ingeschakelde deskundigen. Het laten verrichten van 
tegenonderzoek was bovendien lastig, omdat de verdediging vaak niet op de hoogte was van 
de inschakeling van deskundigen, slechts beperkt (of geen) toegang had tot de ruwe data en 
de kosten van een eigen deskundigenonderzoek voor de verdediging niet ‘draagbaar’ 
waren.596 De Wds was bedoeld om de verdediging tegen die achtergrond een meer 
zelfstandige positie te geven in het vooronderzoek, onder meer door (a) een 
informatieplicht aan de zijde van de officier van justitie in het leven te roepen ten aanzien 
van de inschakeling van een (geregistreerde) deskundige en de verdediging het recht te 
geven om, in de gevallen waarin de verdediging tijdig werd geïnformeerd, de officier van 
justitie te verzoeken om aanvullend onderzoek te (laten) verrichten, de verdediging in de 
gelegenheid te stellen aanwijzingen te geven bij het uit te voeren deskundigenonderzoek en 
(b) het recht op tegenonderzoek wettelijk vast te leggen.597 Voor zover dat tegenonderzoek 
op de voet van het bepaalde in art. 150a Sv plaatsvindt immers, komen de kosten daarvan 
ten laste van de Staat.  
 
De wetgever achtte het niettemin geraden om op dat uitgangspunt belangrijke 
uitzonderingen te maken in het belang van (kort gezegd) ‘het onderzoek’. Eén van die 
uitzonderingen is dat de bepalingen in relatie tot deskundigenonderzoek in opdracht van de 
officier van justitie niet gelden met betrekking tot ‘technisch deskundigenonderzoek’, zoals 
nader uitgewerkt in de Aanwijzing. Een andere uitzondering betreft het feit dat zowel de 
officier van justitie als de rechter-commissaris mededelingen in relatie tot deskundigen en 
hun onderzoek achterwege kunnen laten, als dat in het belang van het (opsporings-) 
onderzoek is.  
 
Indien en voor zover die uitzonderingen opgeld doen, zal weinig terecht (kunnen) komen 
van de ‘beweging naar voren’ die in (de wetsgeschiedenis van) de Wds een prominente rol 
speelt. Dat zal de verdediging evenwel in die gevallen niet kunnen worden tegengeworpen: 
zij kan immers slechts van haar rechten gebruik maken, indien zij daartoe (tijdig) in de 
gelegenheid is gesteld. In dat geval komt haar ook – in beginsel – de verantwoordelijkheid 
toe om dat te doen.  
 
Voor zover het gaat om deskundigenonderzoek in de zin van art. 150 Sv dient de 
verdediging, indien zij daarover (tijdig) is geïnformeerd, vanuit die optiek (zoveel mogelijk) 
de gelegenheid te baat te nemen om de officier van justitie (tijdig) te verzoeken om 
aanvullend deskundigenonderzoek door de (geregistreerde) deskundige te laten uitvoeren, 
dan wel te verzoeken om aanwijzingen te mogen geven in relatie tot het uit te voeren 
deskundigenonderzoek of om tegenonderzoek te (laten) verrichten. Het ligt volgens de 
wetgever – in relatie tot de Wet versterking positie rechter-commissaris – ook voor de hand 
dat de verdediging van dat recht gebruik maakt waar die gelegenheid haar wordt geboden.  
 
Of en in hoeverre de verdediging steeds in de gelegenheid is om die verwachting gestand te 
doen, is primair afhankelijk van de vraag op welk moment de verdediging over de 

                                                             
596  Kwakman 1999, p. 363-366. 
597  Zie omtrent het doel van de Wds meer uitgebreid Hoving 2017, p. 50-53. 
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(relevante) processtukken beschikt en wat daarin – in relatie tot het onderzoek door de 
deskundige – precies is opgenomen. Een ‘hobbel’ daartoe wordt in het leven geroepen door 
de omstandigheid dat de huidige eisen die aan deskundigenrapporten worden gesteld, tot 
gevolg hebben dat dergelijke rapporten niet altijd voldoende informatie bevatten om 
adequaat te kunnen oordelen over de kwaliteit van het verrichte onderzoek en de 
betrouwbaarheid daarvan. Zo hoeft de deskundige in het rapport niet te vermelden welke 
kennis hij heeft, op welke stukken hij zijn conclusies heeft gebaseerd en is voorts niet 
voorgeschreven dat de meetresultaten (of onderliggende gegevens) onderdeel uitmaken 
van een deskundigenrapport.598 Dat compliceert (voor de verdediging) de mogelijkheid om 
adequaat van het in art. 150 lid 3 Sv vervatte recht gebruik te maken: de mogelijkheden tot 
(voorbereiding van de) betwisting en beoordeling van een deskundigenrapport zijn immers 
afhankelijk “van het moment waarop het deskundigenrapport openbaar wordt gemaakt en de 
omvang van de openbaarmakingsverplichting”.599  
 
Voor zover de officier van justitie niet zelfstandig tot inschakeling van een (geregistreerde) 
deskundige overgaat, kan de verdediging de officier van justitie daarom verzoeken. 
Datzelfde geldt in het geval dat de verdediging zich ter zake dient te richten tot de rechter-
commissaris, bijvoorbeeld omdat het gaat om de benoeming van niet-geregistreerde 
deskundigen. Daarvoor is (wel) nodig dat de verdachte inmiddels (a) als zodanig is 
verhoord of reeds wordt vervolgd (zie art. 182 lid 1 Sv) en bovendien (b) (voldoende) 
informatie (uit het strafdossier) tot zijn beschikking heeft om te kunnen beoordelen of een 
onderzoek door deskundigen moet plaatsvinden en zo ja, waar dat onderzoek zich op zou 
moeten richten. Het gegeven dat het belang van het onderzoek met zich kan brengen dat 
bepaalde processtukken aan de verdediging worden onthouden, compliceert die 
beoordeling. Niettemin ligt het niet voor de hand dat latere verzoeken om inschakeling van 
deskundigen door de rechter-commissaris worden afgewezen, indien dat latere verzoek zijn 
oorzaak vindt in het feit dat de verdediging niet eerder over daartoe relevante informatie uit 
het strafdossier beschikte.600  
 
De complexiteit van deskundigenonderzoek leidt strafrechtadvocaten er in de regel toe een 
verzoek tot inschakeling van deskundigen eerst te doen, nadat de resultaten van een reeds 
verricht deskundigenonderzoek ter beschikking van de verdediging zijn gekomen. Op grond 
van de jurisprudentie van de Hoge Raad dienen dergelijke verzoeken te worden beoordeeld 
op basis van een aantal criteria, waaronder de vraag of contra-expertise nog mogelijk is, of 
het verzoek eerder kon worden gedaan, de gronden waarop het verzoek steunt, alsmede de 
overtuigende kracht die aan de resultaten van het desbetreffende onderzoek plegen te 
worden toegekend (zowel in ontlastende en belastende zin). De (weinige) jurisprudentie 
lijkt te indiceren dat rechters verzoeken om contra-expertise niet zonder meer afwijzen om 
de enkele reden dat het verzoek te laat is ingediend (althans: dat de motivering van 
feitenrechters vrijwel altijd meerdere aspecten van de toets beslaat). Uit diezelfde 
jurisprudentie volgt evenwel ook dat feitelijk van de verdediging wordt verwacht dat 
specifiek wordt aangegeven waarom (tegen-)onderzoek door deskundigen nodig is, bezien 
vanuit het reeds bekende deskundigenonderzoek. Omdat een deskundigenrapport naar 
huidige opvattingen niet (ook) de ruwe data en/of meetresultaten behoeft te bevatten en 
contra-expertise in de regel juist wordt verzocht om te kunnen concluderen of het eerder 

                                                             
598  Vgl. Hoving 2017, p. 619-629. Zie ook Van Koppen 2017, o.a. p. 1452. In reactie op het stuk van Van Koppen 

schrijven Sjerps, Kloosterman en Berger, allen verbonden aan het NFI, dat bij de introductie van de verkorte 
rapportages (door het NFI) afgesproken is “dat de aanvrager/opdrachtgever altijd kan verzoeken om een 
aanvullend rapport met additionele informatie. Wanneer de verdediging behoefte heeft aan meer informatie om 
bijvoorbeeld de details door een eigen deskundige te laten bekijken zal het NFI, mits daartoe gemachtigd, die 
informatie verstrekken” [onderstreping toegevoegd]. Zie Sjerps, Kloosterman & Berger 2017, p. 2945-2951 
(p. 2950)). 

599  Hoving 2017, p. 624. 
600  Vgl. ook Hoving 2017, p. 627. 
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opgemaakte deskundigenrapport daadwerkelijk kan bijdragen aan de waarheidsvinding, 
betekent dit feitelijk dat hier een verantwoordelijkheid op de verdediging wordt gelegd, 
waaraan de verdediging niet altijd kan voldoen, of mogelijk zelfs vaak niet aan kan voldoen. 
Daarvoor is noodzakelijk dat de verdediging (minst genomen) kennis kan nemen van de 
onderliggende documenten en onderzoeksresultaten waarop de conclusies van de 
deskundige zijn gebaseerd.601 Zoals Hoving concludeert: 
 

“Zonder hulp van een extra deskundige kan de verdediging in veel gevallen niet 
motiveren waarom getwijfeld moet worden aan de betrouwbaarheid en bewijswaarde 
van het deskundigenbewijs. Bij verzoeken tot benoeming van een (tegen-)deskundige 
kan van de verdediging niet verwacht worden dat zij precies aangeeft op welke zwakke 
punten van het belastende deskundigenbewijs het tegenonderzoek betrekking gaat 
hebben als dit tegenonderzoek nog niet is verricht. Daarvoor is juist een tegenonderzoek 
nodig.”602  

 
Bij dit laatste is ook van belang dat rechters – conform de jurisprudentie van de Hoge Raad – 
de neiging lijken te hebben om aan verzoeken tot het verrichten van contra-expertise geen 
gevolg te geven, indien de verdediging de deskundige ter zitting reeds heeft kunnen 
ondervragen. De vraag is of dat uitgangspunt voor juist moet worden gehouden, gelet op het 
feit dat een adequate ondervraging van een deskundige in de regel slechts kan plaatsvinden, 
indien de verdediging over voldoende informatie beschikt over het onderwerp waarop de 
ondervraging moet plaatsvinden.603  
 
Eenzelfde problematiek doet zich voor bij het horen van deskundigen ter zitting. Uit de 
jurisprudentie van de Hoge Raad in relatie tot deskundigen volgt dat in de toepassing van 
het criterium van het verdedigingsbelang enerzijds en het noodzakelijkheidscriterium 
anderzijds meestentijds niet heel veel verschil zit, in die zin dat bij de invulling van het 
noodzakelijkheidscriterium de eis van een eerlijke procesvoering zoals opgenomen in art. 6 
EVRM uitgangspunt dient te zijn. Dat betekent dat de zittingsrechter rekening dient te 
houden met de belangen van de verdachte. Uit diezelfde jurisprudentie van de Hoge Raad 
volgt evenwel ook dat de verdediging bij het verzoek om een deskundige te mogen horen 
niet alleen moet onderbouwen waarom het horen van een deskundige van belang is voor 
enige in de strafzaak te nemen beslissing, maar dat daarbij de aard van het onderwerp 
waarover de deskundige zou kunnen verklaren en de indringendheid van de aangevoerde 
argumenten om de deskundige te horen van belang zijn. Ook hier ligt de lat – zoals bij 
verzoeken tot het horen van getuigen – hoog, meer in het bijzonder ook indien reeds een 
rapport van een NRGD-deskundige voorhanden is. Daaraan plegen rechters veelal 
belangrijke waarde te hechten, ook met het oog op de vraag of de deskundige daarover 
(nader) gehoord dient te worden, dan wel een andere deskundige, gelet op het beschikbare 
rapport, gehoord dient te worden. Naarmate rechters de betrouwbaarheid van deskundigen 
en hun onderzoek veronderstellen op basis van hun registratie in het NRGD, komt op de 
verdediging een (nog) hogere motiveringslast te liggen om aannemelijk te maken dat, 
niettegenstaande die registratie, de resultaten van het uitgevoerde onderzoek niet 
betrouwbaar kunnen of mogen worden geacht. 
 
 
 
 

                                                             
601  Hoving 2017, p. 628-629. 
602  Hoving 2017, p. 633. 
603  Zie ook Hoving 2017, p. 632-633: “Van de verdediging mag worden gevraagd om te onderbouwen waarom er 

geen bevredigend antwoord is gegeven op de kritische vragen over het belastende deskundigenbewijs en 
waarom er kan worden getwijfeld aan de betrouwbaarheid hiervan. Dit kan de verdediging vaak niet 
zelfstandig. Daarvoor heeft zij de hulp nodig van een extra deskundige.” 
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3.5.8.2.  De verdachte zonder (adequate) rechtsbijstand 
 

De complexiteit van de regeling in relatie tot deskundigen en hun onderzoek heeft (grote) 
gevolgen voor de vraag in welke positie een verdachte verkeert – of komt te verkeren – 
indien hij niet beschikt over (adequate) rechtsbijstand. Hetgeen ter zake in par. 3.4.5 is 
opgemerkt in relatie tot het (kunnen) ondervragen van getuigen, geldt ook hier; 
aangehouden verdachten worden op grond van art. 27c Sv – voor zover hier relevant – 
slechts geïnformeerd over het recht op rechtsbijstand en het recht op kennisneming van de 
processtukken. Het artikel bevat geen (enkele) verwijzing naar de rechten van de verdachte 
in relatie tot deskundigenonderzoek. Als gevolg daarvan zal een verdachte – ook indien hij 
bekend is met de processtukken – in de regel niet (snel) bekend zijn met de hem in dat 
kader toekomende rechten en derhalve ook niet bekend zijn met zijn recht om op de voet 
van art. 150a lid 1 Sv de officier van justitie te verzoeken om een (geregistreerde) 
deskundige te benoemen.  
 
Daar waar de officier van justitie een (geregistreerde) deskundige benoemd heeft en de 
verdachte daarvan op de hoogte stelt op de voet van art. 150a lid 1 Sv, zal de verdachte 
zonder raadsman wellicht bekend zijn dat hem in relatie tot de aan deze deskundige 
verstrekte opdracht bepaalde rechten toekomen. Het ligt immers enigszins voor de hand dat 
waar de officier van justitie de verdachte mededeling doet van het feit dat een deskundige in 
de zin van art. 150 lid 1 Sv is benoemd, de officier van justitie de verdachte daarbij ook 
mededeelt dat de verdachte het recht heeft te verzoeken om aanvullend onderzoek, of het 
geven van aanwijzingen omtrent het uit te voeren onderzoek. Het is evenwel buitengewoon 
twijfelachtig of een verdachte zonder (adequate) rechtsbijstand aan dat recht voldoende 
‘handen en voeten’ kan geven. Dat geldt ook voor zover de verdachte door de officier van 
justitie mededeling is gedaan van de uitslag van dat onderzoek en hem daarbij te kennen 
heeft gegeven dat hij het recht heeft een tegenonderzoek kan verzoeken (art. 150a lid 3 Sv). 
Dat laatste zal in de regel ook verzoeken aan de rechter-commissaris in de zin van art. 182 
Sv compliceren.  

 
De verdachte die niet wordt aangehouden, bevindt zich ook hier in een nadelige(re) 
uitgangspositie. Hem wordt immers op grond van art. 27c lid 2 Sv slechts mededeling 
gedaan van zijn recht op rechtsbijstand. Met het bestaan van een rapport van een 
deskundige zal een niet-aangehouden verdachte in de regel slechts bekend worden, indien 
de dagvaarding in eerste aanleg aan hem is betekend dan wel een strafbeschikking is 
uitgevaardigd, tenzij de rechter-commissaris op vordering van de officier van justitie aan 
een deskundige opdracht heeft gegeven. Voorstelbaar is dat de rechter-commissaris – gelet 
op diens rechterlijke taak – bij een onderzoek ex art. 181 Sv de verdachte alsdan informeert 
over de hem in relatie tot deskundigenonderzoek toekomende rechten, waaronder het recht 
om de rechter-commissaris ook zelf om onderzoekshandelingen te verzoeken, de rechten 
als bedoeld in art. 227-326 Sv, alsmede het recht om een bezwaarschrift in te dienen bij de 
raadkamer van de rechtbank indien de rechter-commissaris een verzoek tot benoeming van 
deskundigen afkomstig van de verdachte afwijst. Het is echter ook hier de vraag of de 
beschikbaarheid van die informatie de verdachte voldoende houvast geeft om op basis van 
die informatie te (gaan) handelen.  
 
De vraag is wat dat alles betekent voor het concept van 
‘verdedigingsverantwoordelijkheden’ in relatie tot deskundigen. Bepaald voorstelbaar is dat 
een verdachte die in het geheel niet over rechtsbijstand beschikt, door een zittingsrechter 
niet wordt ‘afgerekend’ op het feit dat hij in relatie tot deskundigen niet (heel) actief is 
geweest in het voorbereidend onderzoek. Voorstelbaar is ook dat verzoeken tot het horen of 
benoemen van deskundigen in een dergelijk geval door de zittingsrechter (meer) 
welwillend zullen worden beoordeeld dan in het geval de verdachte tijdens het (gehele) 
voorbereidend onderzoek wel rechtsbijstand heeft genoten. Voorstelbaar is evenwel niet – 
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althans niet zonder meer – dat die meer welwillende beschouwing van verzoeken tot het 
horen van deskundigen dan wel het benoemen daarvan tot gevolg zal hebben dat dergelijke 
verzoeken vaak zullen worden ingewilligd; daaraan staan de eisen die de Hoge Raad gelet 
op de jurisprudentie stelt met betrekking tot het horen van deskundigen en het inwilligen 
van verzoeken om tegenonderzoek, in de weg. Dat geldt meer in het bijzonder indien het 
reeds uitgevoerde onderzoek is verricht door hetzij een technisch onderzoeker, hetzij een 
geregistreerde deskundige, vanwege het uitgangspunt dat rechters, getuige ook het WODC-
evaluatieonderzoek naar de Wds van De Ridder e.a.,604 zich in de regel menen zich (geheel) 
te kunnen verlaten op aldus tot stand gekomen rapportages.  

 
Voorstelbaar is – gelet op de aanwezige jurisprudentie – voorts niet dat later gedane 
verzoeken afkomstig van een verdachte die wel over rechtsbijstand beschikt, maar aan wie 
deze rechtsbijstand niet adequaat is verleend, welwillend worden beoordeeld door de 
zittingsrechter.  
 

3.6. Conclusie  
 

Voorgaande analyse van het huidige strafproces(-recht) in relatie tot de vier geselecteerde 
thema’s kan als volgt kernachtig worden samengevat: waar het gaat om de vraag (a) welke 
verwachtingen en verantwoordelijkheden op de verdediging rusten om haar rechten te 
verwezenlijken en (b) in hoeverre het juridisch kader haar daartoe voldoende instrumenten 
geeft, moet worden geconcludeerd dat het huidig juridisch kader van de verdediging veel 
‘vraagt’, maar daartoe niet noodzakelijk voldoende geeft.  
 
Naar huidig recht is niet gegarandeerd dat de verdediging over voldoende informatie 
beschikt, teneinde zich een adequaat oordeel te kunnen vormen over de vraag of, en zo ja 
welke actie vanuit de verdediging bezien noodzakelijk is om de verdediging ten gronde 
adequaat vorm te geven. Evenmin is gegarandeerd dat de verdachte en zijn raadsman aan 
de verdediging ten gronde vorm kunnen geven op de wijze waarop de verdediging daaraan 
vorm wenst te geven. De eisen die op grond van de jurisprudentie aan verzoeken van de 
verdediging ten aanzien van het horen van getuigen en deskundigen worden gesteld, 
veronderstellen dat de verdediging voldoende is geïnformeerd; het wettelijk kader biedt die 
garantie niet. Evenmin biedt het wettelijk kader voldoende garantie dat de verdachte 
daadwerkelijk in de gelegenheid is om datgene voor het voetlicht te brengen, wat hem (of 
zijn raadsman) uit het oogpunt van de verdediging ten gronde relevant voorkomt op het 
moment dat hem dat geraden voorkomt.  
 

  

                                                             
604  De Ridder e.a. 2014. 
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Hoofdstuk 4. De concept voorstellen voor een gemoderniseerd 

Wetboek van Strafvordering: de positie van de verdediging  
 
4.1.  Inleiding  
 
Het onderhavige onderzoek beoogt beantwoording van de (samenhangende) vragen welke 
verwachtingen in het (huidige en) beoogde toekomstige wetboek ten aanzien van de 
verdediging in strafzaken liggen besloten in relatie tot de verdediging ten gronde – hier 
opgevat als de mogelijkheid om verweer te (kunnen) voeren tegen de jegens de verdachte 
ingestelde (of nog in te stellen) strafvervolging, welke verantwoordelijkheden voor de 
verdediging daarin besloten liggen, welke randvoorwaarden en instrumenten daartoe 
benodigd zijn en hoe de risico’s voor een verdachte zonder (adequaat functionerend) 
raadsman kunnen worden gemitigeerd.  
 
Het voorgaande hoofdstuk van dit onderzoeksrapport bevat, vanuit dat vertrekpunt, een 
analyse van de positie van de verdachte en diens raadsman naar huidig recht in relatie tot 
die verdediging ten gronde, alsmede van de vraag welke verwachtingen ten aanzien van de 
verdediging in wet en jurisprudentie te dien aanzien besloten liggen. Centrale vraag daarbij 
was wat van de verdediging naar huidig recht wordt verlangd. Thans is daarmee – in het 
licht van de onderzoeksvraag – de vraag aan de orde welke wijzigingen in dat opzicht 
worden voorgesteld in het kader van ‘Modernisering Strafvordering’, alsmede de vraag 
welke betekenis de voorgestelde wijzigingen hebben voor – kort gezegd – de op de 
verdediging rustende verantwoordelijkheden met het oog op (de voorbereiding van) de 
verdediging ten gronde. Wat wordt naar komend recht van de verdediging verwacht (en 
verlangd)? 
 
In het onderhavige hoofdstuk zijn deze beide vragen aan de orde. Die vragen zullen ook hier 
worden toegespitst op de vier thema’s die in het voorgaande hoofdstuk aan de orde waren: 
het verhoor van de verdachte, de kennisneming (en het afschrift verkrijgen) van de 
processtukken, het verhoren van getuigen (en deskundigen)605 en de inschakeling van 
deskundigen, dat alles tegen de achtergrond van de uitgangspunten van de 
moderniseringsoperatie, waaronder versterking van het contradictoire karakter van het 
strafproces en de ‘beweging naar voren’.606  
 
Daarbij verdient (nogmaals: zie par. 1.4) opmerking dat de wijzigingen die in het kader van 
de Modernisering worden voorgesteld, (veel) meer omvatten dan deze vier thema’s. Op 
voorhand lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de wijzigingen die op andere onderdelen 
worden voorgesteld, voor de verdachte als zodanig potentieel (veel) verstrekkender zijn 
dan de wijzigingen die verband houden met – kort gezegd – de verdediging van de 
verdachte ten gronde.  
 
Ten opzichte van deze andere voorgestelde wijzigingen zijn de voorstellen in relatie tot de 
vier geselecteerde thema’s beperkt van aard en in die zin (zeer) bescheiden te noemen. De 
achtergrond daarvan is, zo kan althans uit de concept MvT bij Boek 1 worden afgeleid, dat 
het weliswaar de bedoeling is dat het wetboek ingrijpend wordt gemoderniseerd en een 

                                                             
605  In het gemoderniseerde wetboek is ervoor gekozen om steeds de term ‘verhoren’ te gebruiken wanneer het 

gaat om een inhoudelijke ondervraging ten behoeve van de feitenvaststelling en de bewijsvoering; de term 
‘ondervragen’ wordt niet meer gebruikt. De woorden ‘vragen stellen’ worden in het nieuwe wetboek steeds 
gebruikt wanneer in het kader van een verhoor gelegenheid wordt geboden om vragen te stellen; in dat geval 
wordt dus niet de term ‘verhoren’ gebruikt. Zie concept MvT Boek 2, p. 163. De term ‘horen’ wordt in het 
nieuwe wetboek gebruikt wanneer het standpunt van een procesdeelnemer wordt vernomen, voorafgaand 
aan een beslissing. 

606  Vgl. o.a. de Contourennota en de concept MvT Boek 4, p. 7-8.  
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belangrijke doelstelling is het opnemen van een duidelijke regeling van de bevoegdheden en 
procespositie van de verschillende deelnemers,607 maar uit deze concept MvT volgt ook dat 
de regelgeving in relatie tot (een belangrijk deel van) de voor dit onderzoek geselecteerde 
vier thema’s in recente jaren naar het oordeel van de minister reeds tot een versterking van 
de rechtspositie van de verdachte heeft geleid.608 Deze regelgeving wordt in de gedane 
voorstellen om die reden voor een (heel) groot deel in stand gelaten.  
 
De context waarbinnen de verdediging ten gronde verwezenlijkt dient te worden, wijzigt 
echter (wel) en in sommige opzichten in zeer wezenlijke zin. Dat wil zeggen: weliswaar 
worden de uitgangspunten die de inrichting van het huidige wetboek beheersen bij de 
modernisering van dat wetboek uitdrukkelijk niet losgelaten,609 maar wel wordt het proces 
van opsporing, vervolging en berechting op belangrijke onderdelen opnieuw vormgegeven 
en gesystematiseerd, teneinde te komen tot een “evenwichtig stelsel van rechtswaarborgen 
en een juiste afweging van de verschillende belangen van de procesdeelnemers”.610 
 
Voor een goed begrip van de gedane voorstellen in relatie tot de vier geselecteerde thema’s 
wordt in dit hoofdstuk allereerst een overzicht geschetst van de belangrijkste wijzigingen in 
de regeling met betrekking tot achtereenvolgens het opsporingsonderzoek, het onderzoek 
door de rechter-commissaris en de berechting in eerste aanleg en in hoger beroep (par. 4.2-
4.5). Daarbij zullen ook de voorgestelde wijzigingen in relatie tot het verhoor van de 
verdachte, de kennisneming (en het verkrijgen van afschrift) van processtukken, het 
verhoor van getuigen en de inschakeling/het verhoren van deskundigen in de verschillende 
fasen aan bod komen en zullen enkele ‘pijnpunten’ worden benoemd in relatie tot de vraag 
welke (verwachtingen en) verantwoordelijkheden in de voorgestelde regeling ten aanzien 
van de verdediging liggen besloten. In par. 4.6 zal dieper worden ingegaan op de vier 
geselecteerde thema’s en zal steeds nader worden toegelicht welke problematiek het 
gemoderniseerde wetboek, naar het zich laat aanzien, in relatie tot deze thema’s – mede in 
onderlinge samenhang beschouwd – in het leven roept of lijkt te (kunnen) roepen. In par. 
4.7 worden die wijzigingen in context beschouwd, met het oog op de vraag wat dat betekent 
of lijkt te (kunnen) betekenen voor de verdediging (ten gronde) ten opzichte van het huidige 
recht. Par. 4.8 bevat een korte conclusie.  
 
De uitgangspunten van de Modernisering – en meer in het bijzonder de te versterken 
‘beweging naar voren’ – worden in dit hoofdstuk niet als zodanig ter discussie gesteld; zie 
daartoe (wel) hoofdstuk 6 (par. 6.2). Dat betekent onder meer dat de vraag hoe de beoogde 
beweging naar voren zich verhoudt tot het onmiddellijkheidsbeginsel en het 
openbaarheidsbeginsel, en welk belang aan deze beginselen toekomt, in dit hoofdstuk niet 
zal worden beantwoord. Evenmin wordt in dit hoofdstuk de vraag beantwoord of de 
voorgestelde regeling (in alle opzichten) voldoet aan het EVRM (art. 6), althans aan de 
daarop gebaseerde jurisprudentie. Het onderhavige hoofdstuk is beperkt tot het antwoord 
op de vraag wat er qua positie van de verdachte en diens raadsman – en de daarin besloten 
liggende verwachtingen/eisen – ten aanzien van de verdediging ten gronde verandert, 
gezien de tot op heden gedane voorstellen, en hoe die wijzigingen zich verhouden tot de 
door de minister geschetste uitgangspunten.  
 
Dit hoofdstuk is meer beperkt van omvang dan het voorgaande hoofdstuk. Dat heeft twee 
redenen. De eerste reden is dat het voorgestelde wetboek zoals opgemerkt in belangrijke 
mate voortbouwt op meer recente wetgeving met betrekking tot de geselecteerde thema’s, 
die in het vorige hoofdstuk reeds uitgebreid is besproken. De tweede reden is dat de vraag 

                                                             
607  Concept MvT Boek 1, p. 7.  
608  Vgl. concept MvT Boek 1, p. 49. 
609  Concept MvT Boek 1, p. 6. 
610  Concept MvT Boek 1, p. 7. 
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welke verwachtingen in het komende recht ten aanzien van de verdediging (ten gronde) 
liggen besloten en welke verantwoordelijkheden deze verwachtingen voor de verdediging 
met zich brengen, noodzakelijkerwijs slechts indicatief kan worden belicht, omdat dit 
‘verwachtingspatroon’, waar het gaat om voorstellen die verder gaan dan codificatie van 
reeds bestaande jurisprudentie, thans slechts beperkt is uitgekristalliseerd.  
 
In dat kader verdient ter inleiding ten slotte nog opmerking dat de minister inmiddels – en 
blijkens informatie afkomstig van de begeleidingscommissie bij het onderhavige onderzoek 
– heeft voorgesteld de reeds gedane voorstellen vervat in Boeken 1 en 2 op een aantal 
onderdelen te wijzigen. De in dat verband voorgestelde aanpassingen zijn thans (nog) niet 
definitief (voorgesteld). Om de onderhavige analyse zo veel als mogelijk te laten aansluiten 
op de voorgenomen aanpassingen (van de reeds gepubliceerde Boeken 1 en 2), worden deze 
aanpassingen in dit hoofdstuk eveneens weergeven. Dat uit zich, waar het de verwijzing 
naar een specifiek (voorgesteld) wetsartikel betreft, door het weergeven van een ‘/’ na een 
wetsartikel, waarna het wetsartikel wordt vermeld, waarin het desbetreffende onderwerp 
(blijkens informatie afkomstig van de begeleidingscommissie bij het onderhavige 
onderzoek) naar verwachting zal gaan worden geregeld. 
 
Overigens betekent dit laatste ook, dat het onderhavige onderzoek zich – zoals opgemerkt in 
par. 1.6 – heeft moeten richten op een moving target; over een veelheid van onderwerpen is 
de discussie nog gaande, hetgeen betekent dat (bepaald) niet uitgesloten kan worden dat 
delen van de navolgende analyse reeds op het moment van verschijnen in meer of mindere 
mate achterhaald zijn (door meer recente voorstellen).  

 
4.2.  Opsporing en vervolging 
 
Traditiegetrouw is de rechtsbescherming van de verdachte in het Nederlandse strafproces 
gekoppeld aan de inschakeling van de rechter. Die koppeling vond – en vindt, zij het in 
(veel) mindere mate – plaats door middel van het vervolgingsbegrip. Hoewel dit nergens 
met zoveel woorden wordt geëxpliciteerd in het huidige wetboek, is communis opinio dat 
van vervolging naar huidig recht sprake is zodra door de officier van justitie een rechter in 
de zaak wordt betrokken, bijvoorbeeld door het indienen van een vordering voorlopige 
hechtenis of door het uitbrengen van een dagvaarding.611 In die fase van het strafgeding 
kwam – en tot op zekere hoogte: komt – de verdachte een meer duidelijk geregelde 
rechtspositie toe.612 In de loop der tijd is het vervolgingsbegrip als aanknopingspunt voor de 
rechten van verdachten evenwel verwaterd, onder meer door de teloorgang van het 
gerechtelijk vooronderzoek en de introductie van de strafbeschikking. 

  
Reeds in 1994 heeft Knigge ervoor gepleit om het vervolgingsbegrip als uitgangspunt voor 
de positionering van de (rechten van de) verdachte te verlaten.613 Dat pleidooi heeft in de 
moderniseringsvoorstellen navolging gevonden door de rechtspositie van de verdachte 
formeel en uitdrukkelijk te ontkoppelen van het begrip ‘vervolging’ en te koppelen aan de 
toepassing van bevoegdheden tot opsporing.614 Beginpunt is het moment dat voor de 
verdachte in de regel voor het eerst kenbaar is dat hij wordt verdacht van een strafbaar feit 
(en derhalve veelal sprake zal zijn van een ‘criminal charge’), namelijk zijn eerste verhoor na 
aanhouding.615 Vervolging is in het gemoderniseerde wetboek in de eerste plaats een 
beslissingsmoment aan het einde van het opsporingsonderzoek, met het oog op het 

                                                             
611  Concept MvT Boek 1, p. 11-12. Zie ook en meer uitgebreid Kooijmans 2017, p. 291-302. 
612  Vgl. concept MvT Boek 1, p. 11 en 34-37. 
613  Knigge 1994, p. 115.  
614   Concept MvT Boek 1, p. 12. Onder opsporing van strafbare feiten waarmee opsporingsambtenaren zijn 

belast, wordt in art. 1.1.2.2 verstaan ‘het verrichten van onderzoek met betrekking tot strafbare feiten met 
een strafvorderlijk doel’.  

615   Concept MvT Boek 1, p. 35. 
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voorbereiden van de behandeling van de zaak op de terechtzitting (of juist niet).616 Van 
vervolging is in de nieuwe terminologie namelijk (pas) sprake met de beslissing om hetzij 
een strafbeschikking uit te vaardigen, hetzij een procesinleiding in te dienen (art. 1.3.2.3).617  
 
Het eerste verhoor van de verdachte (na aanhouding) markeert in het nieuwe wetboek het 
moment waarop de verdachte wordt geïnformeerd over hem toekomende rechten, alsmede 
het moment waarop hij zijn recht op kennisneming van de processtukken desgevraagd (‘in 
ieder geval’) kan uitoefenen. De bestaande regeling verandert op dit punt niet. Ten aanzien 
van de informatie over de aan de verdachte toekomende rechten bepaalt het beoogde 
nieuwe wetboek, zoals ook het huidige wetboek (art. 27c Sv), dat een aangehouden 
verdachte onverwijld na zijn aanhouding en in ieder geval voorafgaand aan zijn eerste 
verhoor schriftelijk mededeling wordt gedaan van onder meer het recht op rechtsbijstand 
(en, indien van toepassing, het recht op vertolking en vertaling), zijn recht om te zwijgen, 
alsmede het recht op kennisneming van de processtukken (art. 1.4.1.6 lid 3/1.4.1.3 lid 3).618 
Een niet-aangehouden verdachte ontleent aan het tweede lid van die bepaling alleen het 
recht om te worden geïnformeerd over zijn recht op rechtsbijstand (en, indien van 
toepassing, zijn recht op vertolking en vertaling).  
 
Het recht om vanaf het eerste verhoor na aanhouding desgevraagd kennis te kunnen nemen 
van de processtukken – te weten alle stukken die voor de in het kader van de berechting 
door de rechter te nemen beslissingen redelijkerwijs van belang kunnen zijn (behoudens 
het bepaalde in art. 1.8.3/1.8.1.3) – ontleent de verdachte aan art. 1.8.4 lid 1/1.8.1.4 lid 1, 
dat in belangrijke mate parallel loopt aan het huidige art. 30 Sv; zie daartoe par. 3.3 van het 
voorgaande hoofdstuk. Zoals ook naar huidig recht, kan de officier van justitie de 
kennisneming van de processtukken aan de verdachte (formeel) onthouden, indien het 
belang van het onderzoek dit vordert (art. 1.8.4 lid 3/1.8.1.4 lid 3).  
 
Op grond van het voorgestelde art. 1.8.8/1.8.1.8 kan de kennisneming van de processtukken 
(behoudens het bepaalde in art. 1.8.3/1.8.1.3) niet (meer) aan de verdachte worden 
onthouden, zodra de procesinleiding (kort gezegd: de huidige dagvaarding) is ingediend, 
dan wel een strafbeschikking is uitgevaardigd. Ook in dat opzicht wijkt de voorgestelde 
regeling materieel gezien niet af van het huidige recht. Alle rechten die in het 
gemoderniseerde wetboek aan de verdachte worden toegekend, kunnen op grond van art. 

                                                             
616  Concept MvT Boek 1, p. 36. Daarmee is overigens niet gezegd dat ‘vervolging’ naar komend recht niet ook een 

fase in het strafvorderlijk onderzoek is. Opgemerkt wordt in de concept MvT Boek 1 (p. 36). namelijk (ook) 
dat onder het vervolgingsbegrip valt (of kan vallen) “het voorleggen van de zaak aan de strafrechter met het 
oog op het geven van een oordeel – op grond van wat tijdens het onderzoek op de terechtzitting blijkt – over de 
gegrondheid van een tegen de verdachte uitgebrachte beschuldiging” (dan wel het uitvaardigen van een 
strafbeschikking). Daarmee loopt de inhoud van het begrip ‘vervolging’ als fase – voor zover de zaak aan de 
strafrechter wordt voorgelegd – vrijwel parallel met de inhoud van de term ‘berechting’, met dien verstande 
dat de berechting (per instantie) eindigt met een einduitspraak, terwijl de vervolging in dat geval doorloopt 
indien tijdig een rechtsmiddel wordt ingesteld. 

617  Art. 1.3.2.4 bepaalt in aanvulling daarop dat van het instellen van vervolging mede kan worden afgezien op 
gronden aan het algemeen belang ontleend.  

618  Aan aangehouden kwetsbare verdachten en verdachten van een misdrijf waarop naar wettelijke 
omschrijving een gevangenisstraf van 12 jaar of meer is gesteld, wordt op grond van art. 2.3.3.4 lid 1 jo art. 
1.4.2.1.3 lid 1 een raadsman toegevoegd. Daarbij kan de verdachte een voorkeursadvocaat opgeven (art. 
1.4.2.1.3 lid 2). Aan verdachten die zijn aangehouden voor een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis 
is toegelaten, wordt desgevraagd eveneens een (voorkeurs-)advocaat toegevoegd. Verdachten die zijn 
aangehouden voor een strafbaar feit waarvoor geen voorlopige hechtenis mogelijk is, worden in de 
gelegenheid gesteld contact op te nemen met een gekozen raadsman (art. 1.4.2.1.3 lid 3). Indien de verdachte 
in verzekering wordt gesteld en niet eerder voor hem een raadsman is aangewezen, gebeurt dat alsnog (art. 
1.4.2.1.3 lid 1). Indien de bewaring of gevangenneming wordt bevolen en de verdachte geen raadsman heeft, 
wordt eveneens een raadsman aangewezen (art. 1.4.2.1.4). Ook in dat opzicht wijzigen de huidige regels 
derhalve niet.  
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1.4.1.9/1.4.1.8 ook door de raadsman van de verdachte worden uitgeoefend619 (tenzij de 
wet anders bepaalt).620 
 
Binnen het opsporingsonderzoek onder leiding van de officier van justitie, waarover het 
voorgestelde Boek 2 (‘Het opsporingsonderzoek’) handelt, heeft de verdachte, althans diens 
raadsman, (beperkte) mogelijkheden om voor de verdediging van belang zijnde aspecten in 
het onderzoek te laten betrekken, dan wel op relevante momenten tijdens het 
opsporingsonderzoek aanwezig te zijn. Zo kan de verdachte op grond van art. 2.4.2 lid 
1/2.4.1 (het huidige art. 150 lid 1 Sv) aan de officier van justitie het verzoek doen om een 
geregistreerde deskundige opdracht te verlenen tot het verrichten van onderzoek; een recht 
waarover een verdachte overigens niet op grond van het voorgestelde art. 1.4.1.6/1.4.1.3 
(art. 27c Sv) wordt geïnformeerd. Daarnaast ontleent de verdachte aan art. 2.4.3/2.4.2 (het 
huidige art. 150a Sv) het recht om, binnen twee weken nadat hem kennis is gegeven van de 
uitslag van het onderzoek door een geregistreerde deskundige, de officier van justitie te 
verzoeken om een tegenonderzoek. En hoewel het de verdachte ook naar komend recht 
(zoals huidig recht: vgl. par. 3.4.2) vrijstaat een verzoek tot het horen van getuigen te 
richten aan de opsporingsambtenaren, althans de officier van justitie, bevat ook het nieuwe 
wetboek daartoe geen bepalingen.621 Wel bepaalt het nieuwe wetboek dat de verhorende 
ambtenaar met toestemming van de officier van justitie (bij – hoge – uitzondering) 
‘bijzondere toegang’ tot het bijwonen van het verhoor van de getuige kan verlenen aan de 
raadsman van de verdachte (art. 2.3.3.2 lid 1 onder b), bijvoorbeeld indien op voorhand 
duidelijk is dat de getuige in een latere fase niet meer kan worden gehoord.622 Zoals in het 
navolgende (par. 4.3 en par. 4.6.3) meer uitgebreid aan de orde zal komen, omvat de 
desbetreffende regeling geen aanwezigheids- en ondervragingsrecht van de raadsman 
(maar slechts een aanwezigheidsmogelijkheid). Het bevat in geen geval een 
aanwezigheidsrecht van de verdachte. 
 
Meer smaken zijn er tijdens het opsporingsonderzoek ook naar komend recht niet, althans 
niet zonder dat de verdediging zich tot de rechter-commissaris wendt met het verzoek om 
onderzoek te (laten) verrichten.  
 

                                                             
619  Ten aanzien van het recht op kennisneming van de processtukken en het verkrijgen van afschrift daarvan 

wordt dit uitgangspunt in art. 1.4.2.2.4 lid 1 herhaald, waarbij voorts (zoals ook in het huidige art. 48 Sv) is 
bepaald dat alle stukken die aan de verdachte ter beschikking worden gesteld, ook aan de raadsman ter 
beschikking worden gesteld (lid 2). 

620  In een aantal gevallen bepaalt de wet dat de raadsman voor de verdachte in diens afwezigheid mag optreden. 
621  Het verhoor van getuigen door opsporingsambtenaren wordt in het gemoderniseerde wetboek wel 

genormeerd, in die zin dat dit wetboek onder meer bepalingen zal bevatten omtrent het pressieverbod (art. 
1.6.1.5/1.6.1.4) en het verstrekken van informatie aan de getuige over zijn plicht om te verschijnen of om te 
verklaren, de eventuele gevolgen van het niet nakomen van die plicht en een hem toekomend recht op 
rechtsbijstand (art. 1.6.1.3/1.6.1.2). De getuige is immers niet alleen “instrument voor de waarheidsvinding, 
maar ook een drager van rechten en plichten, met wiens rechtens te respecteren belangen rekening moet 
worden gehouden. Dat betekent dat voor de getuige het kader waarbinnen hij wordt verhoord kenbaar moet 
zijn en dat hij weet wat er van hem wordt verwacht en gevraagd tijdens het verhoor.” Zie concept MvT Boek 1, 
p. 78. Ook worden eisen gesteld aan (de totstandkoming van) de getuigenverklaring (art. 1.6.1.4/1.6.1.3). Zie 
daartoe ook, waar het gaat om het verhoor door opsporingsambtenaren, art. 2.3.1.3. Op grond van dit laatste 
artikel geldt dat de verklaring van de getuige in het proces-verbaal van verhoor zoveel mogelijk in zijn eigen 
woorden wordt opgenomen en zo veel mogelijk in vraag- en antwoordvorm wordt opgenomen. In art. 
1.6.1.4/1.6.1.3 is opgenomen dat indien de getuige niet direct nadat hij het feit heeft waargenomen wordt 
verhoord, de verhorend ambtenaar de getuige dient te vragen of en hoe hij het verhoor heeft voorbereid.  

622  De gedane voorstellen bevatten geen bepaling omtrent het steeds opnemen van getuigenverhoren. Wel is in 
art. 2.3.4.1 opgenomen dat bij AMvB nadere regels kunnen worden gesteld over het maken van geluids- en 
beeldopnamen van het verhoor van de getuige (en verdachte). Volgens de concept MvT Boek 2 (p. 115) zal 
audiovisuele registratie in ieder geval worden voorgeschreven in gevallen waarin die verplichting nu al 
voortvloeit uit de Aanwijzing inzake auditief en audiovisueel registreren van verhoren van aangevers, 
getuigen en verdachten; zie omtrent deze Aanwijzing par. 3.4.2.2. Bij de voorbereiding van de AMvB zal 
worden bezien of in meer gevallen audiovisuele registratie moet worden voorgeschreven. 
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4.3.  Het onderzoek door de rechter-commissaris  
 
Het onderzoek door de rechter-commissaris op grond van Boek 2 (hoofdstuk 10) maakt 
strikt genomen geen onderdeel uit van het opsporingsonderzoek; opsporingsonderzoek is 
immers – kort gezegd – ‘het onder gezag van de officier van justitie staand onderzoek dat 
door opsporingsambtenaren wordt verricht’.623 De rechter-commissaris heeft op grond van 
het voorgestelde art. 1.2.4.1 lid 2 tot taak zijn bevoegdheden uit te oefenen in het belang van 
de rechtsbescherming en de volledigheid, de evenwichtigheid en de voortgang van het 
opsporingsonderzoek. Het optreden van de rechter-commissaris is daarmee vooral ‘een 
waarborg’ waarmee het opsporingsonderzoek is omgeven.  
 
De taakaanduiding van de rechter-commissaris betekent dat het onderzoek dat de rechter-
commissaris op grond van hoofdstuk 10 van Boek 2 verricht, (altijd) in het teken staat van 
aanvullend onderzoek, verificatie van hetgeen aan onderzoek is verricht, tegenonderzoek en 
voortgangsbewaking.624 Dat onderzoek is in de praktijk van de strafrechtspleging wel een 
relatieve uitzondering; volgens de concept MvT bij boek 2 wordt het leeuwendeel van de 
strafzaken thans immers na een vooronderzoek buitengerechtelijk afgedaan.625 
 
In relatie tot dit – in die zin – ‘incidentele’ onderzoek door de rechter-commissaris bevat het 
voorgestelde Boek 2 ten opzichte van de huidige wet verschillende wijzigingen, al geldt (ook 
hier) dat het overgrote deel van de bestaande bepalingen, althans de daarop gebaseerde 
praktijk, inhoudelijk ongewijzigd blijft.626 Achtergrond van de voorgestelde wijzigingen is 
volgens de concept MvT bij Boek 2 dat de in hoofdstuk 10 geregelde bevoegdheden van de 
rechter-commissaris moeten worden bezien in de sleutel van het in art. 6 EVRM 
neergelegde recht op een eerlijk proces, dat mede inhoudt dat in voldoende mate is voorzien 
in het recht op rechtsbijstand, equality of arms en andere verdedigingsrechten, zoals het 
recht op tegenspraak, het recht op kennisneming van de processtukken en het 
ondervragingsrecht. In dat kader wordt in de concept MvT opgemerkt dat het recht op 
tegenspraak niet alleen de mogelijkheid omvat  

 
“om door de officier van justitie ingebrachte onderzoeksresultaten te weerspreken 
tijdens het onderzoek op de terechtzitting, maar ook de gelegenheid tot tegenspraak in 
het vooronderzoek, waaronder de mogelijkheden te verzoeken om aanvullend en 
tegenonderzoek. De wijzigingen die in hoofdstuk 10 zijn doorgevoerd ten opzichte van 
de huidige regeling beogen de mogelijkheid tot tegenspraak in het vooronderzoek te 
vergroten, onder meer door de verdediging in staat te stellen vanaf een vroeg stadium 
van het geding, gedurende langere tijd, onderzoekswensen in te brengen.”627  

 
Hiermee sluit de concept MvT aan bij de doelstellingen van de bestaande wetgeving, 
ingevoerd bij de Wet versterking positie rechter-commissaris.628 Voorwaarde voor het 

                                                             
623  Vgl. art. 1.1.2.2 (‘onder opsporing van strafbare feiten waarmee opsporingsambtenaren zijn belast, wordt 

verstaan het verrichten van onderzoek met betrekking tot strafbare feiten met een strafvorderlijk doel’) en 
art. 1.3.3.5 (‘Het opsporingsonderzoek wordt verricht onder gezag van de officier van justitie). Zie ook 
concept MvT Boek 2, p. 7 en 113-114. 

624  Concept MvT Boek 1, p. 107 en 273. Het is overigens, hoewel niet gebruikelijk, niet uitgesloten dat in 
strafzaken waarin de rechter-commissaris betrokken is, alsnog een buitengerechtelijke afdoening volgt. 

625  Concept MvT Boek 2, p. 8. Deze opmerking wordt niet geheel ondersteund door de afdoeningscijfers; de in 
het Jaarbericht openbaar ministerie 2017 gepresenteerde ‘kerncijfers’ laten zien dat van het totaal aantal 
‘uitgestroomde’ zaken (in 2017: 191.200) het merendeel (in 2017: 104.400) door de rechter werd afgedaan. 
Zie Jaarbericht openbaar ministerie 2017, p. 31.  

626  Concept MvT Boek 2, p. 65. 
627  Concept MvT Boek 2, p. 76. 
628 Zie daartoe ook de MvT bij de Wet versterking positie rechter-commissaris waarin over de destijds 

voorgestelde (en nadien doorgevoerde) wijzigingen werd opgemerkt (Kamerstukken II 2009/10, 32177, 3, p. 
16): “Het is van belang dat de verdediging ter voorbereiding van het onderzoek ter terechtzitting op elk moment 
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kunnen indienen van (gemotiveerde)629 verzoeken van de verdediging tot onderzoek bij de 
rechter-commissaris is naar komend recht, evenals naar huidig recht (art. 182 Sv), dat de 
verdachte als zodanig moet zijn verhoord (art. 2.10.1.2).630 Vanaf dat moment kan de 
verdachte, voorzien van rechtsbijstand, volgens de concept MvT immers zijn procespositie 
bepalen.631 Daarbij past dat de verdachte desgewenst de rechter-commissaris kan 
benaderen met het verzoek om het verrichten van onderzoek, aldus de concept MvT bij 
Boek 2.632 
 
Eén van de in dat kader gedane voorstellen is om in art. 2.10.1.5 op te nemen dat de rechter-
commissaris een verzoek van de verdachte (en een vordering van de officier van justitie) tot 
het (doen) verrichten van onderzoek toewijst, voor zover het onderzoek redelijkerwijs van 
belang is voor de naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting te nemen 
beslissingen.633 Het doel van deze bepaling is om “te bevorderen dat er ruime gelegenheid is 
om onderzoek dat nodig is voor een zorgvuldige inhoudelijke behandeling van de strafzaak 
zoveel mogelijk in een vroeg stadium te doen”.634 Afwijzing van een vordering of verzoek is 
daarmee “dus aan de orde wanneer het gewenste onderzoek niet relevant is te achten voor de 
door de zittingsrechter uiteindelijk te nemen beslissingen”.635  
 
Deze maatstaf is daarmee een codificatie van het thans in de praktijk geldende 
toetsingskader: de maatstaf ‘redelijkerwijs van belang voor enige ter zitting te nemen 
beslissing’ geldt immers ook thans reeds voor verzoeken van de verdediging aan de rechter-
commissaris tot het horen van getuigen of deskundigen en de inschakeling van 
deskundigen; zie daartoe par. 3.4.3.1.1 en par. 3.5.3.3.636 Deze ook naar komend recht toe te 

                                                                                                                                                                                      
in het vooronderzoek voldoende mogelijkheden bezit om het onderzoek aan te vullen, of zonodig daadwerkelijk 
de richting van het onderzoek bij te sturen. Het is niet wenselijk dat de verdediging steeds tot het onderzoek ter 
terechtzitting zou moeten wachten om haar zienswijze en wensen tot het verrichten van aanvullend onderzoek 
kenbaar te maken, ook om redenen van een efficiënte behandeling van de zaak op het onderzoek ter 
terechtzitting. Daartoe wordt de regeling van de mini-instructie uitgebreid en van een nieuwe opzet voorzien. 
Het gaat om een flexibele voorziening die de verdediging in staat stelt om de rechter-commissaris snel en 
adequaat bij het onderzoek te betrekken.”  

629  Zie art. 2.10.1.2 lid 1 (art. 182 Sv). Eenzelfde verplichting geldt niet voor de officier van justitie. Volgens de 
concept MvT bij Boek 2 (p. 276) is een motivering van de vordering niet vereist. Dit houdt verband met het 
feit dat de positie van de officier van justitie als leider van het opsporingsonderzoek met zich brengt “dat 
aangenomen mag worden dat hij alleen onderzoek vordert wanneer hij dat nodig acht”. Volgens nadere 
informatie, ter beschikking gesteld via de begeleidingscommissie bij het onderhavige onderzoek, evenwel, is 
meer recent voorgesteld om in art. 2.10.1.11 lid 1 te bepalen dat zowel vorderingen van het openbaar 
ministerie als verzoek van de verdachte als bedoeld in hoofdstuk 2.10.1 gemotiveerd dienen te zijn, zoals ook 
beslissingen van de rechter-commissaris bedoeld in dat hoofdstuk gemotiveerd zijn (en worden vastgelegd). 
Dat heeft tot gevolg – althans lijkt tot gevolg te hebben – dat ook vorderingen van de officier van justitie tot 
nader onderzoek door de rechter-commissaris gemotiveerd dienen te worden. 

630  Overigens kan een ‘niet-verhoorde verdachte’ de rechter-commissaris wel om aanvullend onderzoek 
verzoeken, op het moment dat de officier van justitie een vordering ex art. 2.10.1.1 heeft gedaan: zie daartoe 
art. 2.10.1.4. Daarvoor is wel vereist dat (a) een verdachte bekend is en (b) deze verdachte van de vordering 
van de officier van justitie op de hoogte is gesteld. Dat laatste is niet noodzakelijk het geval: kennisgeving van 
de vordering door de rechter-commissaris (aan de verdachte) kan namelijk achterwege blijven indien het 
belang van het onderzoek zich daartegen verzet (art. 2.10.1.1. lid 3). Het omgekeerde geldt overigens ook: de 
officier van justitie kan aanvullend onderzoek vorderen indien de rechter-commissaris op verzoek van de 
verdachte onderzoek verricht.  

631  Concept MvT Boek 2, p. 277. 
632  Concept MvT Boek 2, p. 277.  
633  Volgens nadere informatie, ter beschikking gesteld via de begeleidingscommissie bij het onderhavige 

onderzoek, komt het in de wet op te nemen criterium te luiden dat het onderzoek redelijkerwijs van belang 
kan zijn voor de naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting te nemen beslissingen.  

634  Concept MvT Boek 2, p. 65. 
635  Concept MvT Boek 2, p. 281. 
636  Aldus ook de concept MvT Boek 2, p. 281. Het thans in de wet op te nemen criterium komt reeds voor in de 

MvT bij de Wet versterking positie rechter-commissaris (Kamerstukken II 2009/10, 32177, 3, p. 16): “De 
rechter-commissaris wijst het verzoek af, indien de gevraagde onderzoekshandeling niet kan bijdragen aan 
enige in de zaak te nemen beslissing.” Zie daartoe meer uitgebreid par. 3.4.3.1.1. Tegen afwijzing van zijn 
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passen maatstaf betekent dat de in dat kader op de verdediging rustende verplichting om 
(adequaat) te motiveren waarom door de rechter-commissaris onderzoek moet worden 
verricht (en waaruit dat onderzoek naar het oordeel van de verdediging dient te bestaan), 
als zodanig niet wijzigt. De maatstaf veronderstelt dat op het moment dat het verzoek door 
de verdediging wordt gedaan – althans door de rechter-commissaris wordt beoordeeld – 
voldoende duidelijk is dat en voor welke feiten de verdachte (waarschijnlijk) in rechte zal 
worden betrokken en wat de basis daarvan is. 
 
De voorgestelde wetgeving bevat – evenals de huidige – geen verplichting verdachten te 
informeren over het recht om verzoeken tot het verrichten van onderzoek bij de rechter-
commissaris in te dienen; niet bij aanhouding, dan wel het (eerste) verhoor na aanhouding, 
en ook niet nadien. Dat geldt zowel voor de aangehouden als de niet-aangehouden 
verdachte. Het geldt ook (niet) voor verdachten die zich in voorlopige hechtenis bevinden. 
In die laatste situatie evenwel, zal in de regel voor langere duur een (toegevoegd) raadsman 
betrokken zijn die bekend is met de rechten die de verdachte in de fase van het 
opsporingsonderzoek toekomen en die derhalve het initiatief zal kunnen nemen om 
uitvoering aan deze rechten te geven, indien hem daartoe althans voldoende informatie ter 
beschikking staat. 
 
Indien de officier van justitie een vordering aan de rechter-commissaris doet tot het 
verrichten van onderzoek, dient de rechter-commissaris de verdachte daarvan in kennis te 
stellen, tenzij het belang van het onderzoek zich daartegen verzet (art. 2.10.1.1 lid 3; zie 
thans art. 181 lid 3 Sv). Voor zover de verdachte met een dergelijke vordering bekend is 
gemaakt kan de verdachte, indien hij nog niet verhoord is, de rechter-commissaris op grond 
van art. 2.10.1.4 (art. 183 Sv) (schriftelijk) verzoeken om tijdens het opsporingsonderzoek 
aanvullend onderzoek te doen. Het ligt evenwel niet voor de hand dat een verdachte die nog 
niet verhoord is, door de rechter-commissaris wordt geïnformeerd over een door de officier 
van justitie gedane vordering ex art. 2.10.1.1 lid 1, nog afgezien van de vraag hoe de niet 
verhoorde verdachte aan de informatie zou kunnen komen op basis waarvan hij een 
dergelijk verzoek zou kunnen formuleren. Indien er omstandigheden zijn die zich 
vooralsnog tegen het verhoor van de verdachte verzetten,637 zullen diezelfde 
omstandigheden aanleiding zijn om de (nog niet verhoorde) verdachte niet te informeren 
over de door de officier van justitie aan de rechter-commissaris gedane vordering.  
 
Processtukken worden volgens de oorspronkelijke tekst van het voorgestelde art. 2.10.1.6 
lid 1 – gelijk het huidige art. 184 lid 1 Sv – pas aan de rechter-commissaris ter beschikking 
gesteld, indien de rechter-commissaris kennis geeft van zijn beslissing om onderzoek te 
(gaan) verrichten. Deze verplichting houdt volgens de toelichting op genoemd artikel in dat 
aan de rechter-commissaris “alle beschikbare processtukken ter beschikking worden gesteld, 
zodat de rechter-commissaris voor het verrichten van zijn onderzoek goed zicht heeft op de 
strafzaak”.638 Volgens nadere informatie, ter beschikking gesteld via de 
begeleidingscommissie bij het onderhavige onderzoek, heeft de minister meer recent 
evenwel voorgesteld om te bepalen dat de officier van justitie de processtukken op grond 
van voornoemd artikellid reeds ter beschikking dient te stellen aan de rechter-commissaris 
op het moment dat een vordering ex art. 2.10.1.1 wordt gedaan, dan wel de officier van 
justitie in de gelegenheid wordt gesteld om zijn standpunt kenbaar te maken over een 
verzoek van de verdediging ex art. 2.10.1.2 (het huidige art. 182 lid 1 Sv).639 Het 

                                                                                                                                                                                      
verzoek door de rechter-commissaris kan de verdachte binnen twee weken beroep instellen bij de rechtbank 
(art. 2.10.1.2 lid 7/2.10.7.2). 

637  Vgl. in dat verband ook de opmerking in de ‘focusgroep OM’ (par. 5.2.1) dat het in sommige gevallen voor de 
hand ligt dat een verdachte eerst wordt verhoord indien er voldoende onderzoeksresultaten liggen. 

638  Concept MvT Boek 2, p. 282. 
639  Dat laatste lijkt overigens ook voort te vloeien uit het voorgestelde art. 1.2.4.4 (art. 177a Sv), waarin is 

bepaald dat de officier van justitie er zorg voor draagt dat de rechter-commissaris tijdig alle relevante 



Modernisering Wetboek van Strafvordering: consequenties voor de verdediging 

 

 
151 

voorgestelde art. 2.10.1.6 (lid 2) bepaalt voorts dat de officier van justitie de rechter-
commissaris uit eigen beweging (en volgens nadere informatie, ter beschikking gesteld via 
de begeleidingscommissie van het onderhavige onderzoek, ook op verzoek van deze laatste) 
zo spoedig mogelijk in kennis stelt van de resultaten van het opsporingsonderzoek.  
 
Of de verdediging de processtukken die aan de rechter-commissaris ter beschikking worden 
gesteld, ook ontvangt, indien de officier van justitie een vordering tot onderzoek aan de 
rechter-commissaris doet, laat het gemoderniseerde wetboek in het midden. De 
voorgestelde bepalingen en de daarbij gegeven toelichting werpen geen licht op de vraag 
wat de minister in dat kader voor ogen heeft gestaan. Gelet op het feit dat de voorstellen 
beogen te stimuleren dat onderzoek in sterkere mate (dan thans) in het vooronderzoek 
plaatsvindt “door de mogelijkheden daartoe te vergroten en aantrekkelijker te maken”,640 
verwondert het ontbreken van een prikkel tot tijdige verschaffing van processtukken aan de 
verdediging. Vanuit de gewenste beweging naar voren ligt het voor de hand dat de 
verdediging de aan de rechter-commissaris door de officier van justitie verstrekte stukken 
in een dergelijk geval ook zal (moeten) ontvangen, voor zover de verdediging die stukken 
nog niet heeft, wellicht tenzij het belang van het onderzoek zich daartegen verzet. Zonder 
(voldoende) stukken is het immers voor de verdediging buitengewoon lastig om te 
beoordelen wat met het oog op de verdediging ten gronde al dan niet relevant is, aldus de 
deelnemers aan de beide focusgroepen.641  
 
Ten aanzien van verdachten van wie de gevangenhouding is bevolen, komt in de context van 
het onderzoek door de rechter-commissaris belang toe aan de voorgestelde doorbreking 
van de zogenoemde ‘90-dagenregel’. Thans is de situatie rechtens aldus dat de 
gevangenhouding maximaal 90 dagen kan duren en het onderzoek ter zitting uiterlijk 
binnen die periode ter berechting moet zijn aangebracht (art. 66 lid 3 Sv).642 Die eis heeft de 
praktijk van de zogenoemde ‘pro forma-zitting’ in het leven geroepen; binnen 90 dagen 
vangt in dat geval het onderzoek ter terechtzitting formeel aan, waarna dat onderzoek na 
aanvang (vrijwel) onmiddellijk wordt geschorst, teneinde de officier van justitie in de 
gelegenheid te stellen om het opsporingsonderzoek te voltooien, alvorens de zaak 
daadwerkelijk inhoudelijk ter zitting wordt behandeld. Het bevel voorlopige hechtenis blijft 
in die situatie van kracht totdat 60 dagen na de dag van de einduitspraak zijn verstreken 
(art. 66 lid 2 Sv).  
 
Die praktijk heeft verschillende (nadelige) gevolgen, waaronder het feit dat de rechter-
commissaris op grond van de jurisprudentie van de Hoge Raad na (formele) aanvang van 
het onderzoek ter zitting niet (langer) bevoegd is om nieuwe verzoeken tot onderzoek uit te 
voeren;643 daartoe moet de zaak na aanvang van het onderzoek ter zitting eerst op grond 
van art. 316 lid 2 Sv door de zittingsrechter worden teruggewezen (althans verwezen) naar 
de rechter-commissaris. Dat heeft tot gevolg dat met het uitvoering geven aan dergelijke 

                                                                                                                                                                                      
stukken ontvangt en de rechter-commissaris van de inlichtingen voorziet die nodig zijn voor een goede 
uitoefening van zijn bevoegdheden. De rechter-commissaris kan de officier van justitie voorts om nadere 
inlichtingen vragen als hij meent die nodig te hebben voor zijn beslissing. Concept MvT Boek 1, p. 111 en p. 
282. 

640   Concept MvT Boek 4, p. 8. 
641 Zie par. 5.2.2. In de focusgroepen werd voorts naar voren gebracht dat het doen van verzoeken aan de 

rechter-commissaris zonder goed zicht op de stand van het onderzoek risicovol is voor de verdediging. 
642  De oorspronkelijke gedachte achter invoering van de 90-dagenregel was dat daarmee een effectieve controle 

op de voortgang van het onderzoek werd verzekerd, waardoor (uiteindelijk) de duur van de voorlopige 
hechtenis zou worden beperkt. Dat is niet helemaal gelukt: in 17% van alle meervoudige kamerzittingen is 
sprake van een pro forma-zitting. In 40% van de ‘pro forma’s’ in eerste aanleg duurt de voorlopige hechtenis 
langer dan 104 dagen; in 17% langer dan 194 dagen; en in 3% langer dan 361 dagen. Het gaat daarbij vaak 
om levensdelicten en Opiumwetdelicten, aldus de concept MvT Boek 2, p. 33.  

643  Concept MvT Boek 2, p. 300. 
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verzoeken veel tijd gemoeid is of kan zijn.644 Om dat probleem te voorkomen, zal in het 
nieuwe wetboek in art. 2.5.4.3.3.2 lid 3 worden bepaald dat de termijn gedurende welke het 
bevel gevangenhouding van kracht is, door de (raadkamer van de) rechtbank op vordering 
van de officier van justitie voor aanvang van het onderzoek op de terechtzitting telkens met 
periodes van ten hoogste drie maanden kan worden verlengd. Daarbij mag de totale duur 
van de gevangenhouding een periode van een jaar niet te boven gaan.  
 
Het ‘vertragingsprobleem’ wordt daarmee als zodanig niet opgelost. Bij gebreke van een 
voltooid opsporingsonderzoek immers, zijn ook de (althans: alle) resultaten daarvan niet 
zonder meer voor de verdediging beschikbaar, zodat het voor de verdediging lastig kan zijn 
om te beoordelen of, en zo ja welke, verzoeken tot onderzoek aan de rechter-commissaris 
moeten worden gericht, alsmede om die verzoeken ex art. 2.10.1.2 lid 1/2.10.1.11 lid 1 
behoorlijk te kunnen onderbouwen. Om die situatie te voorkomen – en daadwerkelijk 
richting te kunnen geven aan de beoogde ‘beweging naar voren’ – bepaalt het voorgestelde 
art. 2.10.5.1 dat de officier van justitie de verdachte zo spoedig mogelijk, en uiterlijk· drie 
maanden nadat de gevangenhouding van de verdachte is bevolen,645 schriftelijk in kennis 
dient te stellen van de stand van zaken van het opsporingsonderzoek, indien de officier van 
justitie (kort gezegd) nog geen procesinleiding kan indienen.646 Die kennisgeving bevat een 
opgave zoals thans bedoeld in art. 261 lid 1 en 2 Sv (kort gezegd: het tenlastegelegde feit/de 
tenlastegelegde feiten), dan wel, indien de stand van zaken dat nog niet toelaat, een 
omschrijving van het feit waarop het opsporingsonderzoek betrekking heeft. Daarnaast 
dient deze kennisgeving een aanduiding te bevatten van het moment waarop naar 
verwachting de procesinleiding zal worden ingediend.647 Die aanduiding dient een reële 
inschatting te zijn; op enigerlei wijze fataal is die termijn niet.648 De officier van justitie moet 
er daarbij voor zorgen dat de verdachte kan kennisnemen van de beschikbare 
processtukken (lid 2), ook zonder dat daartoe door de verdachte dan wel diens raadsman 
een verzoek wordt gedaan.649 Dat laatste laat onverlet dat de officier van justitie ook in die 
fase van het opsporingsonderzoek de verdediging processtukken kan onthouden. Die 
mogelijkheid houdt immers pas op te bestaan, op het moment dat de procesinleiding is 
ingediend (art. 1.8.1/1.8.1.8). Dat betekent dat de verdediging naar komend recht langer 
dan naar geldend recht – althans: volgens de tekst van het huidige Wetboek van 
Strafvordering: zie par. 3.3.4.6 – processtukken kunnen worden onthouden, hetgeen enige 
‘beweging naar voren’ in potentie frustreert.650 Dat zal blijkens de MvT niet altijd een 
probleem hoeven te zijn (voor het doen van onderzoekswensen), in die zin dat voor veel 

                                                             
644  Concept MvT Boek 2, p. 33. 
645  Het vereiste dat de gevangenhouding moet zijn bevolen, betekent dat art. 2.10.5.1 ook van toepassing is, 

indien de gevangenhouding nadien is geschorst. Uit de concept MvT blijkt evenwel, dat de minister daarbij 
vooral het oog heeft gehad op verdachten die op dat moment nog steeds in voorlopige hechtenis verblijven. 
Zie concept MvT boek 2, p. 299. 

646  Volgens de tekst van het voorgestelde art. 2.10.5.1 dient de officier van justitie de verdachte schriftelijk in 
kennis van de stand van zaken van het opsporingsonderzoek, indien de officier van justitie de voorzitter van 
de rechtbank op dat moment nog niet om een dagbepaling voor de behandeling van de zaak ter zitting kan 
vragen. Naar de onderzoekers hebben begrepen (van de begeleidingscommissie bij het onderhavige 
onderzoek), zal de (voorgestelde) tekst aldus komen te luiden dat de officier van justitie een dergelijke 
kennisgeving moet doen, indien hij op het desbetreffende moment nog geen procesinleiding kan indienen.  

647  Volgens de tekst van het voorgestelde art. 2.10.5.1 dient de kennisgeving een aanduiding te bevatten van het 
moment waarop aan de voorzitter van de rechtbank zal worden gevraagd de dag van de terechtzitting te 
bepalen. Naar de onderzoekers hebben begrepen (van de begeleidingscommissie bij het onderhavige 
onderzoek), zal de (voorgestelde) tekst aldus komen te luiden dat de kennisgeving een aanduiding moeten 
bevatten van het moment waarop naar verwachting de procesinleiding zal worden ingediend.  

648  Concept MvT Boek 2, p. 301. 
649  De onderhavige bepaling versterkt naar het oordeel van de minister de bestaande zorgplicht van de officier 

van justitie in die zin, dat wordt voorzien in een vast moment waarop de officier van justitie – ongeacht of 
reeds verzoeken om kennisneming van de procestukken van de zijde van de verdachte zijn gedaan – zich 
vergewist van de volledigheid van het procesdossier volgens de stand van zaken op dat moment. Concept 
MvT Boek 2, p. 302. 

650  Zie daartoe ook De Jonge & Van der Meij 2015, p. 93-102 (p. 100). 
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onderzoekswensen volgens de concept MvT niet op completering van het dossier behoeft te 
worden gewacht.651 Of die veronderstelling juist is – en of daarmee in die situatie van de 
verdediging kan worden verwacht dat zij reeds onderzoek aanvraagt bij de rechter-
commissaris zonder over een voltooid dossier te beschikken – hangt evenwel af van (het 
antwoord op) de vraag of de verdediging ook bekend is welke delen van het 
opsporingsonderzoek door de officier van justitie als afgerond worden beschouwd, over 
welke informatie de verdediging wel beschikt en of de verdediging op de hoogte is van wat 
er nog ‘in het verschiet’ ligt.652 In de focusgroep van advocaten werd dit bevestigd; soms 
kunnen ook zonder compleet dossier onderzoekswensen worden geformuleerd en 
ingediend, maar of dit het geval is, is afhankelijk van de vraag over welke informatie de 
verdediging beschikt. Zie daartoe par. 5.2.2.  
 
Dat geldt niet alleen voor verdachten jegens wie de gevangenhouding is bevolen, maar ook 
verdachten die niet aan een dergelijk (al dan niet geschorst) bevel zijn onderworpen, in 
welk kader het voorgestelde Boek 2 geen wijzigingen behelst ten opzichte van het huidige 
recht. Het ontbreken van wijzigingen in relatie tot deze laatste categorie verdachten 
betekent dat ten aanzien van dergelijke verdachten ook naar komend recht niet is verzekerd 
dat de verdediging tijdig over de informatie beschikt – waaronder informatie betreffende de 
(beoogde) beschuldiging aan het adres van de verdachte, alsmede de processtukken – die 
nodig is om de rechter-commissaris hangende het opsporingsonderzoek (adequaat 
gemotiveerd) te verzoeken onderzoek te verrichten.  
 
Uitgangspunt is (steeds) dat processtukken (“indien en voor zover het onderzoek openheid 
toelaat”),653 zo spoedig mogelijk aan de verdediging worden verstrekt.654 Dat bevordert 
immers – aldus ook de focusgroepen (par. 5.2.2) – dat de verdachte zijn verdediging (beter) 
kan voorbereiden en in dat kader verzoeken aan de rechter-commissaris kan richten, 
bijvoorbeeld tot het verhoren van getuigen en/of deskundigen, dan wel de inschakeling van 

                                                             
651  Aldus nadere informatie verkregen via de begeleidingscommissie bij het onderhavige onderzoek. 
652 Met het voorgestelde art. 2.10.5.1 is het ‘vertragingsprobleem’ ten aanzien van verdachten jegens wie de 

gevangenhouding is bevolen overigens, naar het zich laat aanzien, niet opgelost. De oorzaak van die 
vertraging ligt bij de huidige stand van zaken in ieder geval deels ook in capaciteitstekorten bij de kabinetten 
rechter-commissaris, waardoor het maanden kan duren voordat door de verdediging verzochte getuigen 
kunnen worden gehoord, aldus onder meer het advies van de NOvA bij de Boeken 1 en 2. Zie daartoe ook De 
Jonge & Van der Meij, 2015, p. 93-102. De NOvA verwacht (ook) dat het voorstel om de maximale duur van 
de gevangenhouding/neming te verlengen tot een periode van maximaal een jaar negatieve consequenties 
zal hebben, niet alleen voor de duur van de voorlopige hechtenis, maar ook voor het moment waarop het 
procesdossier wordt afgerond en aan de verdediging wordt verstrekt en derhalve het moment waarop van 
de verdachte mag worden verwacht dat hij zijn onderzoekswensen kenbaar maakt. In plaats van het 
inbouwen van een prikkel in het proces, waardoor het onderzoek voortvarender en efficiënter wordt 
afgerond, worden (juist) ruime(re) mogelijkheden gecreëerd om het onderzoek langer te laten duren, aldus 
de NOvA.  

653  Concept MvT Boek 2, p. 301. 
654  Naar aanleiding van de discussie die naar aanleiding van het onderhavige voorstel is gevoerd, heeft de 

minister – zo blijkt uit informatie verkregen via de begeleidingscommissie bij het onderhavige onderzoek – 
nog eens benadrukt dat uitgangspunt van de huidige regeling inzake de processtukken is dat stukken zo snel 
mogelijk ter beschikking komen van de verdediging. Dat uitgangspunt verandert in het nieuwe wetboek niet. 
Met het onderhavige voorstel is niet beoogd de verdediging langer in onwetendheid te houden van de 
resultaten van het onderzoek; het openbaar ministerie dient onder het nieuwe wetboek voor een – naar de 
stand van het onderzoek – zo volledig mogelijk procesdossier dient te zorgen. Tijdens het vooronderzoek 
dienen relevante processtukken zo spoedig mogelijk te worden opgemaakt en in het dossier te worden 
gevoegd. De verantwoordelijkheid van de officier van justitie voor de samenstelling van de processtukken 
brengt met zich dat zodra een stuk relevant is voor enige door de zittingsrechter te nemen beslissingen, hij 
dat stuk ook direct aanmerkt als processtuk en bij de processtukken voegt. De kennisneming van stukken 
onthouden door het opmaken ervan te vertragen is naar het oordeel van de minister oneigenlijk. Wanneer 
het opmaken van proces-verbaal toch enig uitstel kent, dient te worden voorzien in een tussentijdse vorm 
van verslaglegging. De gedane voorstellen bevatten in dat opzicht overigens geen bepalingen. De gedane 
voorstellen bevatten evenmin sanctionerende bepalingen indien en voor zover de officier van justitie zijn 
verantwoordelijkheid ter zake niet nakomt. 
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deskundigen,655 zodat het (opsporings-) onderzoek in de voorfase tijdig kan worden 
afgerond en de zaak ter berechting kan worden aangebracht. Termijnen worden daartoe in 
het gemoderniseerde wetboek evenwel niet gesteld, met uitzondering van de termijn dat de 
processtukken de verdachte (formeel) niet meer kunnen worden onthouden, zodra een 
procesinleiding is ingediend (of een strafbeschikking is uitgevaardigd). 
 
Het uitgangspunt van ‘tijdige afronding’ van het opsporingsonderzoek vindt ook zijn beslag 
in art. 2.10.5.2 lid 2, bepalende dat het indienen van verzoeken (en vorderingen) tot 
onderzoek door de verdachte – alsmede de onderbouwing van door de verdachte reeds 
gedane vorderingen/verzoeken – door de rechter-commissaris in het belang van het 
onderzoek aan termijnen kan worden gebonden. Op het laten verlopen van die termijn staat 
op zichzelf geen sanctie. Maar doordat de rechter-commissaris de gestelde termijn op grond 
van art. 2.10.5.2 wel dient te noteren,  
 

“is deze te beschouwen als markeringspunt in het procesdossier, op basis waarvan later 
in het strafproces een beeld kan worden gevormd van gezette stappen in het 
vooronderzoek en genomen beslissingen of gemaakte afspraken over te verrichten 
onderzoek. Dat inzicht kan betrokken worden bij de afweging of een onderzoekswens in 
een later stadium nog gehonoreerd moet worden.”656 

 
Daarbij zal onder meer van belang (kunnen) zijn of een later in het proces gedaan verzoek 
ook eerder gedaan had kunnen worden, gelet op de op dat eerdere moment reeds (voor de 
verdediging) beschikbare processtukken. Wat dat betekent in de situatie dat de verdachte 
jegens wie de gevangenhouding niet is bevolen, maar die wel is geïnformeerd over zijn recht 
op kennisneming van de processtukken en een dergelijk verzoek (tot kennisneming) niet 
heeft gedaan, vermeldt de toelichting niet. Niet uitgesloten is dat daarbij belang toekomt aan 
de vraag of de verdachte ook een raadsman heeft, waarbij overigens geldt dat het ‘hebben’ 
van een raadsman niet betekent dat deze raadsman de volledige vrijheid heeft om te 
handelen zoals het de raadsman goeddunkt. Dat laatste geldt bijvoorbeeld in de situatie dat 
de verdachte zijn raadsman heeft geïnstrueerd om vooralsnog geen handelingen van 
rechtsbijstand te verrichten, bijvoorbeeld omdat de verdachte daartoe (zelf) de noodzaak 
niet ziet, de verdachte daartoe geen geldelijke middelen heeft, dan wel omdat de verdachte 
bevreesd is voor de consequenties van de – in dit rapport al vaker genoemde – Maatregel 
kostenveroordeling draagkrachtig veroordeelden, gebaseerd op art. 43 lid 3 Wrb.657 
 
Op verzoeken (of vorderingen) tot het verrichten van onderzoek dient de rechter-
commissaris binnen twee weken te beslissen (art. 2.10.1.5 lid 2); thans bevat de wet op dat 
punt geen termijn. De beslissing op het verzoek kan op grond van datzelfde lid door de 
rechter-commissaris onder opgaaf van redenen worden uitgesteld tot een nader te bepalen 
moment. Ook het te verrichten onderzoek waartoe de rechter-commissaris besluit, kan door 
de rechter-commissaris ambtshalve, dan wel op vordering of op verzoek, tot een nader te 
bepalen moment worden uitgesteld (lid 3). Indien de rechter-commissaris beslist dat het 
verzochte onderzoek moet worden verricht, dient dat onderzoek op basis van de 
voorgestelde tekst van art. 2.10.1.5 lid 3 in beginsel zo spoedig mogelijk te worden verricht. 
Indien de rechter-commissaris een verzoek tot het verrichten van onderzoekshandelingen 
afwijst, dan kan de partij wiens verzoek het betreft van die beslissing beroep instellen bij de 
raadkamer van de rechtbank. Blijkens informatie afkomstig van de begeleidingscommissie 
bij het onderhavige onderzoek, wordt de mogelijkheid daartoe opgenomen in art. 2.10.7.1 
(voor de officier van justitie) en art. 2.10.7.2 (voor de verdachte). Voor de verdachte bestaat 
geen appelmogelijkheid tegen afwijzende beslissingen van de rechter-commissaris op 

                                                             
655  Concept MvT Boek 2, p. 67 en 299. 
656  Concept MvT Boek 2, p. 302. 
657  Zie hierover hoofdstuk 2. Zie meer uitgebreid Brouwer 2017. 
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verzoeken die bij hem zijn ingediend, na het moment waarop de officier van justitie de 
procesinleiding heeft ingediend bij de voorzitter van de rechtbank (art. 2.10.7.2 lid 1). 658  
 
De rechter-commissaris kan in de vordering van de officier van justitie (of overigens) ook 
zelf aanleiding zien om onderzoek te (laten) verrichten. Die mogelijkheid wordt onder het 
toekomstige wetboek uitgebreid ten opzichte van de huidige situatie. Waar de rechter-
commissaris thans alleen ambtshalve onderzoek mag verrichten indien de verdachte in 
voorlopige hechtenis is gesteld (art. 182 lid 7 Sv), zal in het gemoderniseerde wetboek 
worden bepaald dat de rechter-commissaris daarnaast ambtshalve onderzoek mag 
verrichten, indien hij reeds bij de zaak betrokken is (als gevolg van een toegewezen 
vordering respectievelijk verzoek daartoe ex art. 2.10.1.1 en art. 20.10.1.2): zie daartoe art. 
2.10.1.3 lid 1.  
 
Dat ambtshalve onderzoek heeft evenwel volgens de concept MvT bij Boek 2 hoe dan ook 
slechts een aanvullend karakter. “Voor beide situaties geldt dat de rechter-commissaris 
hiertoe overgaat zoveel mogelijk na overleg met de officier van justitie. Dit kan ertoe leiden dat 
de officier van justitie dit laat verrichten.”659 In de artikelsgewijze toelichting wordt in dat 
kader geëxpliciteerd dat het onderzoek door de rechter-commissaris altijd aanvullend van 
aard is en is “gericht op verificatie van wat aan onderzoek is verricht, tegenonderzoek en 
voortgangsbewaking”.660 “Gezien de verantwoordelijkheid van de officier van justitie voor het 
opsporingsonderzoek is het van belang dat de rechter-commissaris dat onderzoek met zijn 
handelen niet onbedoeld in de wielen rijdt of doorkruist.”661 Concreet betekent dit dat 
ambtshalve onderzoek door de rechter-commissaris in de praktijk tot de uitzonderingen zal 
behoren.662 Dat laat overigens en blijkens de concept MvT onverlet dat indien (zeer) spoedig 
handelen geboden, of praktisch en gewenst is, voorafgaand overleg met de officier van 
justitie achterwege kan blijven. Het laat voorts onverlet dat de rechter-commissaris, indien 
de officier van justitie afwijzend zou staan tegenover de (door de rechter-commissaris) 
voorgestelde bevoegdheidsuitoefening, deze kan doorzetten indien hij dat met het oog op de 
door hem te dienen belangen noodzakelijk acht.663 Daarmee wordt een (potentieel) 
spanningsveld zichtbaar tussen de belangen van de officier van justitie enerzijds en de taken 
van de rechter-commissaris anderzijds. Over overleg met de verdediging in dit kader rept de 
voorgestelde wet en de concept MvT met geen woord; vanuit de ‘beweging naar voren’ 
bezien is dat als zodanig niet geheel logisch. 
 
Zoals ook thans het geval is, kan de rechter-commissaris het geraden achten de officier van 
justitie en verdachte op te roepen voor een regiebijeenkomst (art. 2.10.5.3 lid 1; naar huidig 
recht art. 185 Sv). Naar komend recht kan daartoe ook een vordering door de officier van 
justitie respectievelijk een verzoek door de verdachte worden gedaan. Daarmee wordt 
volgens de concept MvT een ruimere toepassing van de regiebijeenkomst mogelijk. 
Verplicht om gehoor te geven aan een dergelijke vordering of verzoek is de rechter-

                                                             
658  De voorgestelde tekst van artikel 2.10.7.2 lid 1 kan op dit punt nog voor verwarring zorgen. De bepaling 

houdt in dat de verdachte beroep kan instellen ‘tegen de afwijzing door de rechter-commissaris van een 
verzoek op grond van dit hoofdstuk, behalve in geval van afwijzing van een verzoek op grond van artikel 
2.10.1.2, eerste lid, 2.10.1.4, voor zover na de in artikel 2.10.6.2, eerste lid, bedoelde kennisgeving ingediend, 
[…].’. Strikte lezing van deze bepaling houdt in dat de verdachte geen beroep kan instellen tegen afwijzing 
van een verzoek tot het verrichten van onderzoekshandelingen (art. 2.10.1.2 lid 1). De bedoeling van de 
bepaling is in de hoofdtekst weergegeven. 

659  Concept MvT Boek 2, p. 65.  
660  Concept MvT Boek 2, p. 273 en 275. 
661  Concept MvT Boek 2, p. 280. 
662  Concept MvT Boek 2, p. 280. Te denken valt volgens de concept MvT bij Boek 2 aan gevallen waarin de 

rechter-commissaris naar aanleiding van het verhoor van een getuige dat op vordering of op verzoek heeft 
plaatsgevonden, het verhoren van een andere getuige waarom niet is verzocht aangewezen acht, terwijl het 
in de rede ligt hier niet veel tijd overheen te laten gaan (p. 279). 

663  Concept MvT Boek 2, p. 280. 
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commissaris niet. Of een dergelijke vordering of verzoek door de rechter-commissaris zal 
worden toegewezen, zal wat de concept MvT betreft “in belangrijke mate afhangen van de 
bereidwilligheid van de officier van justitie en de verdediging om daaraan deel te nemen, nu 
deelname niet verplicht is. De verdediging blijft te allen tijde vrij in de keuze van de 
verdedigingsstrategie.”664 Ook de officier is evenwel (geheel) vrij om te beslissen over 
deelname aan een regiebijeenkomst, hetgeen (ook) lijkt te veronderstellen dat indien de 
officier van justitie daartoe nog geen aanleiding ziet,665 de rechter-commissaris kan 
oordelen dat voor toewijzing van een verzoek om een regiebijeenkomst door de verdediging 
geen grond bestaat. En weliswaar zal een verzoek daartoe van de zijde van de verdediging 
voor de officier “een stimulans kunnen zijn om de processtukken tijdig beschikbaar te hebben 
en inzage te verlenen”,666 maar het omgekeerde geldt daarmee ook: daar waar de officier 
(nog) niet bereid is om de processtukken beschikbaar te stellen met het oog op een 
regiebijeenkomst, zou daarin voor de officier van justitie een reden gelegen kunnen zijn om 
(nog) niet in te stemmen met het (laten) plaatsvinden daarvan. Daar waar die bereidheid 
wel bestaat, bevat het toekomstige wetboek overigens geen verplichting van de zijde van de 
officier van justitie om, met het oog op een regiebijeenkomst, de beschikbare processtukken 
(in totaliteit) aan de verdediging beschikbaar te stellen.  
 
Ook het verhoor van getuigen en deskundigen door de rechter-commissaris ondergaat 
wijzigingen. Achtergrond van die wijzigingen is dat voor een succesvolle ‘beweging naar 
voren’ van belang is dat de positie van de verdediging bij het verhoor van getuigen in het 
vooronderzoek niet zwakker is dan bij het verhoor van getuigen ter zitting. Om die reden 
bepaalt het voorgestelde art. 2.10.3.1.4 (voor deskundigen: art. 2.10.4.2.3) dat de rechter-
commissaris de verdachte op zijn verzoek in de gelegenheid stelt om ook zelf het verhoor 
van de getuige of deskundige bij de rechter-commissaris bij te wonen en daarbij vragen te 
stellen.667 Dat berust op een principiële keuze van de minister.668 Met betrekking tot 
getuigen- en deskundigenverhoren die niet door de zittingsrechter worden afgenomen 
(maar door de rechter-commissaris), is uitgangspunt van de voorgestelde regeling dat de 
verdediging (en meer in het bijzonder ook de verdachte) zoveel mogelijk gelegenheid wordt 
geboden om het ondervragingsrecht te kunnen uitoefenen. Het ondervragingsrecht wordt 
daarmee versterkt, aldus de minister. Dat geldt ook vanwege het feit dat in de voorstellen de 
officier van justitie, de raadsman en de verdachte niet alleen vragen kunnen opgeven die zij 
aan de getuige of deskundige gesteld wensen te zien, maar ook zelf vragen kunnen stellen. 
Blijkens een meer recent voorgestelde aanpassing – zo volgt uit informatie verkregen via de 
begeleidingscommissie bij het onderhavige onderzoek – zal daarbij voorts komen te gelden 
dat indien de getuige tijdens het opsporingsonderzoek nog niet eerder is verhoord en op 
verzoek van de raadsman wordt verhoord, de raadsman als eerste de gelegenheid krijgt om 
vragen te stellen (art. 2.10.3.1.3 lid 2). Dat laatste – het zelf stellen van vragen door de 
raadsman (of de officier van justitie) tijdens het verhoor van getuigen en deskundigen door 
de rechter-commissaris – is naar huidig recht weliswaar geen recht, maar wel de gangbare 
praktijk.669 Dat geldt niet – althans in mindere mate – voor het als eerste vragen kunnen 
stellen; zie daartoe par. 3.4.3.1.3. 

                                                             
664  Concept MvT Boek 2, p. 303. 
665 Vgl. par. 5.2.1: “zo’n bijeenkomst heeft geen zin als het dossier niet af is en er nog geen behoorlijke 

tenlastelegging ligt.” 
666  Concept MvT Boek 2, p. 303. 
667 Zo volgt uit art. 2.10.3.1.7 lid 1 en art. 2.10.4.2.3. 
668 Hoewel in de focusgroepen naar voren is gekomen dat dit principe door de daaraan deelnemende advocaten 

en leden van het openbaar ministerie wordt onderschreven, zien beide beroepsgroepen ook belangrijke 
nadelen; zie par. 5.2.4. 

669  Voor zover de verdachte geen raadsman heeft, wordt – conform het thans in art. 187a Sv bepaalde – in 
opdracht van de rechter-commissaris door de RvR een raadsman aangewezen, indien de raadsman bevoegd 
zou zijn om enig verhoor bij te wonen (art. 2.10.1.12). In het kader van dat laatste is wel van belang dat de 
raadsman van de verdachte het verhoor van de getuige ook naar komend recht alleen kan bijwonen voor 
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Het is de verantwoordelijkheid van de rechter-commissaris en de griffier dat de verklaring 
van de getuige (en deskundige) correct in het proces-verbaal wordt opgenomen, waarbij 
(alleen) de getuige (of de deskundige) de gelegenheid wordt geboden om opmerkingen te 
maken bij de weergave van zijn eigen verklaring in het proces-verbaal, aldus art. 2.10.1.11 
lid 4. De tekst van dit vierde lid lijkt daarbij te indiceren dat anderen dan de gehoorde 
persoon die gelegenheid wettelijk gezien niet van de rechter-commissaris (hoeven te) 
krijgen. In rechten van de verdediging (dan wel de officier van justitie) ter zake van het 
adequaat vastleggen van de verklaringen van gehoorde personen in het proces-verbaal van 
verhoor door de rechter-commissaris (samen met de griffier) voorziet het beoogde nieuwe 
wetboek ook anderszins niet. 
 
Dat laatste verbaast op zichzelf niet, in die zin dat de huidige wettelijke regeling evenmin in 
een dergelijk recht voorziet. Het huidige wetboek verschilt evenwel in die zin van het 
beoogde nieuwe wetboek, dat het huidige wetboek geen bepaling kent die gelijkt op het 
voorgestelde art. 2.10.1.11 lid 4, waarin wordt vastgelegd dat alleen de gehoorde de 
gelegenheid krijgt opmerkingen over -  kort gezegd – ‘het dictaat’ van de rechter-
commissaris te maken. De op dit moment vaak gangbare – en door de respondenten van de 
focusgroep interviews gewaardeerde (zie par. 5.2.4) – praktijk houdt in dat de rechter-
commissaris zowel (in ieder geval) de raadsman die de vragen aan de getuige (of 
deskundige) heeft gesteld, als de officier van justitie de gelegenheid geeft om opmerkingen 
te maken omtrent de weergave van de verklaring van de getuige in het proces-verbaal. Die 
gelegenheid bewijst in de praktijk vaak zijn nut, bijvoorbeeld in het geval dat de rechter-
commissaris door omstandigheden niet geheel is ingevoerd in het dossier, althans de 
daaraan ten grondslag liggende materie, en de door de getuige of deskundige afgelegde 
verklaring als gevolg daarvan niet geheel op relevantie (en essentie) doorgrondt, maar ook 
in het geval het door de verhoorde gegeven antwoord niet (geheel) duidelijk is voor alle 
(andere) aanwezigen. Vanuit die praktijk bezien is het voorgestelde art. 2.10.1.11 lid 4 
buitengewoon strikt geformuleerd. Daar waar een dergelijke bemoeienis op basis van de 
(voorgestelde) wetstekst in de toekomstige praktijk ook feitelijk wordt uitgesloten, heeft dat 
in potentie tot gevolg dat nadien ter zitting over het proces-verbaal van verhoor zoals dat is 
opgemaakt door de rechter-commissaris, de nodige discussie zal moeten worden gevoerd 
(vgl. par. 5.2.4), dan wel de verdediging nadien (bij de zittingsrechter) nogmaals een 
verzoek zal (moeten) doen tot het horen van de desbetreffende getuige of deskundige, 
omdat het ter zake diens eerdere verklaring door de rechter-commissaris (samen met de 
griffier) opgemaakte proces-verbaal naar het oordeel van de verdediging niet conform het 
destijds verklaarde is. Dat frustreert in potentie enige beweging naar voren, meer in het 
bijzonder nu het voorgestelde Boek 2 niet voorziet in een verplichting tot audiovisuele 
opname (dan wel een auditieve opname) van getuigen-/deskundigenverhoren bij de 
rechter-commissaris.  
 
Getuigen (en deskundigen) die door de rechter-commissaris worden gehoord, worden naar 
komend recht – anders dan naar huidig recht – door de rechter-commissaris beëdigd (art. 
2.10.3.1.5 lid 1 en art. 2.10.4.2.2). Dat uitgangspunt, in combinatie met de uitbreiding van 
mogelijkheden voor de verdediging om aanwezig te zijn bij het verhoor van de rechter-
commissaris en vragen te (doen) stellen, draagt naar het oordeel van de minister bij aan de 
conclusie dat bij de rechter-commissaris sprake is van een ‘behoorlijke en effectieve 
ondervragingsgelegenheid’. Die behoorlijke en effectieve ondervragingsgelegenheid kan 
evenwel ook volgens de concept MvT toch hebben ontbroken (niettegenstaande het verhoor 
bij de rechter-commissaris), indien na het verhoor relevante feiten en omstandigheden 
bekend worden waarover de verdediging de getuige nog niet heeft kunnen bevragen, de 
verdachte ten tijde van het getuigenverhoor bij de rechter-commissaris nog geen 

                                                                                                                                                                                      
zover het belang van het onderzoek zich daartegen niet verzet en zonder dat het onderzoek daardoor mag 
worden opgehouden (art. 2.10.3.1.3/art. 186a Sv). 
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rechtsbijstand had, of de verdediging ten tijde van het getuigenverhoor nog niet over het 
volledige procesdossier kon beschikken.670  
 
Nieuw is de uitwerking van wat thans wordt geduid als ‘gedelegeerde RC-verhoren’ (art. 
177 Sv). Zoals ook naar huidig recht, kan de rechter-commissaris – zoveel mogelijk door 
tussenkomst van de officier van justitie – bevelen dat een getuige wordt verhoord door een 
opsporingsambtenaar (art. 2.10.1.9); zie daartoe, voor wat betreft het huidige recht, par. 
3.4.2.1 en par. 3.4.3.1.3. Uit de concept MvT blijkt dat de rechter-commissaris de beslissing 
tot uitbesteding van het verhoor naar komend recht dient te nemen vanwege de 
toegevoegde waarde die het verhoor door een opsporingsambtenaar in een specifiek geval 
heeft boven het afnemen van het verhoor door de rechter-commissaris.671 Het is dan ook 
niet de bedoeling dat langs deze weg capaciteitsproblemen bij het kabinet van de rechter-
commissaris het hoofd worden geboden: het gaat om een inhoudelijke kwalitatieve beslissing 
van de rechter-commissaris.672  
 
Indien de rechter-commissaris op basis van die toets oordeelt dat de getuige moet worden 
verhoord door een opsporingsambtenaar, is (blijkens de concept MvT bij Boek 2) geen 
sprake van verhoor door de rechter-commissaris dat door deze laatste is gedelegeerd aan 
een opsporingsambtenaar, maar van een verhoor door een opsporingsambtenaar.673 Dat 
betekent dat de raadsman naar komend recht geen recht heeft om bij dat verhoor aanwezig 
te zijn, tenzij de rechter-commissaris hem op grond van het derde lid ‘bijzondere toegang’ 
verleent.674 Het betekent ook dat de verdachte geen recht heeft om daarbij aanwezig te zijn. 
                                                             
670  Concept MvT Boek 4, p. 47. 
671   Gedacht kan volgens de concept MvT Boek 2 (p. 284) worden aan getuigen die op zichzelf bereid zijn om een 

verklaring af te leggen, maar hiertoe vanwege een beroepsmatige geheimhoudingsplicht, en daarmee 
verband houdende aansprakelijkheid, zonder wettelijke verplichting niet wensen over te gaan. In die 
gevallen gaat het volgens de minister – blijkens nadere informatie verkregen via de begeleidingscommissie 
bij het onderhavige onderzoek – vaak om verhoren in de beginfase van een onderzoek die langdurig kunnen 
zijn en gespecialiseerde kennis vergen, zoals het verhoor van een accountant of belastingadviseur door de 
FIOD over de boekhouding van een onderneming. In die vroege opsporingsfase behoeft – aldus nog steeds de 
minister – nog geen sprake te zin van een geïdentificeerde verdachte. Het kan daarnaast gaan om een 
verhoor waarbij een opsporingsambtenaar beschikt over specifieke expertise en voorzieningen die voor het 
verhoor van (groot) belang zijn, zoals een verhoor door een bevoegde jeugd- en zedenrechercheur in een 
speciale verhoorstudio.  

672  Concept MvT Boek 2, p. 284. Volgens informatie, ter beschikking gesteld via de begeleidingscommissie van 
het onderhavige onderzoek, heeft de minister – naar aanleiding van discussie over de vraag in welke gevallen 
de rechter-commissaris kan bevelen dat een getuige wordt gehoord door een opsporingsambtenaar – 
inmiddels voorgesteld om in het eerste lid van art. 2.10.1.9 op te nemen dat een dergelijke uitbesteding aan 
een opsporingsambtenaar (slechts) mogelijk is “indien diens bijzondere deskundigheid van belang is voor het 
verhoor”. 

673  Concept MvT Boek 2, p. 284. Een tussenoplossing is volgens de concept MvT ook denkbaar, namelijk de 
mogelijkheid om tijdens een verhoor door de rechter-commissaris zelf het stellen van vragen over te laten 
aan een opsporingsambtenaar: zie art. 2.10.2.18. 

674   Volgens nadere informatie, ter beschikking gesteld via de begeleidingscommissie bij het onderhavige 
onderzoek, heeft de minister, naar aanleiding van discussie over (onder meer) de betekenis van het vierde 
lid, meer recent voorgesteld om in het vierde lid (van art. 2.10.1.9) tot uitdrukking te brengen dat de 
raadsman van de verdachte, indien deze bekend is, het verhoor kan bijwonen en de vragen kan opgeven die 
hij gesteld wenst te zien. Dat laatste veronderstelt dat de raadsman niet zelf vragen mag stellen. Uit de in dat 
kader door de minister – blijkens informatie afkomstig van de begeleidingscommissie bij het onderhavige 
onderzoek – gegeven toelichting blijkt dat die laatste veronderstelling juist is: er wordt niet voorzien in de 
mogelijkheid dat de raadsman zelf vragen kan stellen aan de getuige of dat de verdachte bij het (aan 
opsporingsambtenaren uitbestede) verhoor aanwezig is. De minister acht dat niet opportuun, nu het ofwel 
om een verhoor in een pril stadium van de opsporing gaat, ofwel om een verhoor van een zeer kwetsbare 
persoon waarvoor juist een speciale, beschermde omgeving aangewezen wordt geacht. In de gegeven situatie 
(verhoor door een opsporingsambtenaar) ontbreekt het aan rechterlijke leiding over het verhoor om dat 
verhoor in goede banen te leiden, aldus de minister, om welke reden niet in het zelf stellen van vragen (door 
de raadsman) wordt voorzien. De beperkte mogelijkheid voor de verdediging om het ondervragingsrecht ten 
volle uit te oefenen, vormt naar het oordeel van de minister een extra reden om het bevel dat de getuige 
wordt gehoord door een opsporingsambtenaar alleen mogelijk te maken indien dit in kwalitatief opzicht van 
belang is voor het verhoor.  
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De thans bestaande discussie over de vraag of een getuige in dergelijke gevallen verplicht is 
voor de opsporingsambtenaar te verschijnen en verplicht is te verklaren, wordt in het 
gemoderniseerde wetboek beslecht: op grond van art. 2.10.1.9 lid 3 is de getuige verplicht te 
verschijnen en verplicht de gestelde vragen te beantwoorden.675 Indien de getuige zich 
beroept op zijn verschoningsrecht, wordt het (aan een opsporingsambtenaar uitbestede) 
verhoor beëindigd (art. 2.10.1.9 lid 5).  
 
De huidige regeling met betrekking tot het horen van getuigen aan wie toezeggingen zijn 
gedaan (art. 2.10.3.4.1-2.10.3.4.5) en die omtrent afgeschermde getuigen (art. 2.10.3.6.1-
2.10.3.6.8) verandert niet; zie omtrent de huidige regeling meer uitgebreid par. 3.4.3.2. Dat 
geldt ook voor de regeling omtrent het door de rechter-commissaris benoemen en horen 
van deskundigen (art. 2.10.4.1.1-2.10.4.2.3); zie daartoe par. 3.5.3. 
 
Naast bevoegdheden ten aanzien van getuigen en deskundigen, heeft de rechter-
commissaris bevoegdheden ten aanzien van voorwerpen, bescheiden en gegevens. Indien de 
rechter-commissaris, op verzoek van de officier van justitie, de verdachte dan wel 
ambtshalve. onderzoek verricht, staan hem de bevoegdheden ter beschikking die zijn 
opgesomd in art. 2.7.8.2/2.7.8.1. Tot die bevoegdheden behoort onder meer de 
inbeslagneming van voorwerpen, alsmede het bevelen van de uitlevering daarvan en het 
daartoe doorzoeken van (alle) plaatsen, en voorts het verkrijgen van gegevens door middel 
van bevelen tot verstrekking daarvan en het verrichten van onderzoek ter plaatse naar voor 
inbeslagneming vatbare gegevens. Art. 2.7.8.2/2.7.8.1 houdt in dat de rechter-commissaris 
deze bevoegdheden kan uitoefenen. Deze bevoegdheden kunnen daarmee ook op verzoek 
van de verdachte worden ingezet.676 Een verzoek van de verdediging tot het aanwenden van 
een dergelijke bevoegdheid door de rechter-commissaris zal (moeten) plaatsvinden door, 
althans in elk geval moeten worden aangemerkt als, een verzoek op de voet van art. 2.10.1.2 
lid 1 jo art. 2.10.1.1 lid 1. De rechter-commissaris dient een dergelijk verzoek dan ook toe te 
wijzen, indien het onderzoek redelijkerwijs van belang is/kan zijn voor de naar aanleiding 
van het onderzoek op de terechtzitting te nemen beslissingen (art. 2.10.1.5 lid 1). 
 
Niet geregeld is echter wat de rechter-commissaris geacht wordt te doen met de opbrengst 
van dergelijke bevoegdheden die hij op verzoek van de verdediging heeft aangewend. Daar 
spelen voor de hand liggende vragen, die in de voorgestelde regeling niet worden 
beantwoord. Moet bijvoorbeeld al het verkregen materiaal van rechtswege bij de 
processtukken worden gevoegd, of mag – moet? – daarin nog op relevantie worden 
geselecteerd? Indien dat laatste het geval is: wie (rechter-commissaris, verdediging of 
officier van justitie) wordt dan met die selectie belast? Op welke wijze worden de partijen – 
of wordt de andere partij – in dat geval in de gelegenheid gesteld om die selectie te 
controleren en zo nodig aan te vullen? Wie beslist uiteindelijk welk materiaal wél en welk 
materiaal niet bij de processtukken wordt gevoegd? Onder de voorgestelde regeling is de 
rechter-commissaris daar niet (vanzelfsprekend) toe bevoegd: art. 1.8.2/1.8.1.2 legt deze 
bevoegdheid namelijk bij de officier van justitie. Verschillende oplossingen voor deze vragen 
zijn denkbaar en redelijk, maar hier moet vooral worden vastgesteld dat deze kwesties in de 
gepubliceerde voorstellen niet worden geregeld. De consequentie daarvan lijkt voor de 
praktijk al snel te zijn, dat de toepassing van deze bevoegdheden op het verzoek van de 
verdediging lastig en ingewikkeld is (althans in elk geval kan zijn), omdat in elk individueel 
geval de partijen en de rechter-commissaris ter zake zélf opnieuw een oplossing zullen 
hebben te ontwikkelen. Daarmee wordt afbreuk gedaan aan de bruikbaarheid van deze 
instrumenten in de praktijk. 
 

                                                             
675  Zie ook concept MvT Boek 2, p. 284-285. 
676  Concept MvT Boek 2, p. 230.  
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Ook na het moment waarop de officier van justitie bij de voorzitter van de rechtbank de 
procesinleiding indient en de rechter-commissaris daarvan op grond van art. 2.10.6.2 lid 1 
in kennis stelt,677 is de rechter-commissaris nog bevoegd om op de voet van art. 2.101.1 tot 
en met art. 2.10.1.4 onderzoekshandelingen te verrichten. Deze bevoegdheid loopt door tot 
aan het moment waarop het onderzoek op de terechtzitting aanvangt. Verzoeken tot het 
verrichten van onderzoekshandelingen kunnen door de verdachte ook ná dit moment nog 
aan de rechter-commissaris worden gedaan, zij het dat tegen een afwijzing van zulke 
verzoeken geen beroep bij de raadkamer van de rechtbank openstaat (art.  2.10.7.2 lid 2). 
Voor wat betreft de inhoud van de onderzoekshandelingen die de rechter-commissaris in 
deze fase nog kan verrichten, geldt dat getuigen en deskundigen op grond van het tweede lid 
nog slechts kunnen worden gehoord (en deskundigen kunnen worden benoemd), indien de 
voorzitter van de rechtbank daarmee instemt.678 Die beperking (althans het vereiste van 
instemming) past in een systeem waarin de officier van justitie bij uitsluiting het gezag over 
de opsporing heeft, maar het frustreert in potentie de taak van de rechter-commissaris tot 
het bewaken van de rechtsbescherming en de volledigheid en evenwichtigheid van het 
opsporingsonderzoek; in de fase dat de voorzitter van de rechtbank bij de beoordeling van 
verzoeken tot het (door de rechter-commissaris) horen van getuigen (of deskundigen) 
wordt betrokken (zie par. 4.4.1), is immers volgens de systematiek van het nieuwe wetboek 
reeds sprake van berechting (en niet meer van opsporing).  
 
Het vereiste van instemming van de voorzitter voor onderzoekshandelingen van de rechter-
commissaris, geldt niet voor andere onderzoekshandelingen dan het horen van getuigen en 
deskundigen. Daarbij kan met name worden gedacht aan de bevoegdheden ten aanzien van 
voorwerpen, bescheiden en gegevens die in art. 2.7.8.2/2.7.8.1 worden genoemd. Daarbij 
doet zich echter een complicatie voor; volgens informatie afkomstig van de 
begeleidingscommissie bij het onderhavige onderzoek, zal art. 1.8.1.2 lid 1 namelijk 
(mogelijk) aldus komen te luiden, dat de officier van justitie verantwoordelijk is voor de 
samenstelling van de processtukken ‘zolang de berechting niet is aangevangen’.679 Daarna is 
de rechtbank bevoegd (lid 2). Aldus voorgesteld lijkt art. 1.8.1.2 tot gevolg te hebben dat de 
officier van justitie na aanvang van de berechting (het indienen van een procesinleiding: zie 
par. 4.4.1) geen (zelfstandige) bevoegdheid (meer) toekomt in relatie tot de (samenstelling 
van de) processtukken, (omdat dat deze bevoegdheid na aanvang van de berechting 
exclusief lijkt over te gaan op (de voorzitter van) de rechtbank).  
 
Hiervoor is al opgemerkt, dat niet geregeld is wat de rechter-commissaris geacht wordt te 
doen met de opbrengst van de bevoegdheden ten aanzien van voorwerpen, documenten en 
gegevens die hij op verzoek van de verdediging heeft aangewend. De rechter-commissaris is 
niet (uitdrukkelijk) de bevoegdheid verleend om stukken bij de processtukken te voegen. 
Geconstateerd is dat de consequentie daarvan lijkt te zijn, dat voor de praktijk de toepassing 
van deze bevoegdheden op het verzoek van de verdediging lastig en ingewikkeld is, 
waarmee afbreuk wordt gedaan aan de praktische bruikbaarheid van deze instrumenten. De 
geschetste onduidelijkheid is – minst genomen – niet geringer in de fase waarin niet de 
officier van justitie, maar (de voorzitter van) de rechtbank de bevoegdheid toekomt om 
stukken aan het procesdossier toe te voegen. In die situatie moeten niet drie (rechter-
commissaris, officier van justitie en verdachte), maar zelfs vier partijen (namelijk ook de 
voorzitter) tot een oplossing komen omtrent de vraag hoe het proces van waardering, 

                                                             
677  Volgens de tekst van het voorgestelde art. 2.10.6.1 lid 1 dient de officier van justitie die de voorzitter 

verzoekt de dag van de terechtzitting te bepalen, de rechter-commissaris (die nog onderzoek verricht), 
daarvan in kennis te stellen. Naar de onderzoekers hebben begrepen (van de begeleidingscommissie bij het 
onderhavige onderzoek), zal de (voorgestelde) tekst aldus komen te luiden dat de officier van justitie de 
rechter-commissaris ervan in kennis dient te stellen dat hij een procesinleiding heeft ingediend.  

678  Art. 2.10.6.2 lid 2. Zie concept MvT Boek 2, p. 307; Concept MvT Boek 3, p. 12. 
679  Zie daaromtrent in meer detail hierna, par. 4.6.2, eerste bullet point. 
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selectie en voeging van de opbrengst van de bevoegdheidsuitoefening van de rechter-
commissaris zal hebben plaats te vinden.  
 
Wij achten het dan ook allerminst uitgesloten dat in de praktijk de rechter-commissaris, die 
in deze fase van het proces (te weten: nadat de procesinleiding is ingediend) wordt 
geconfronteerd met een verzoek van de verdediging om gebruik te maken van zijn 
bevoegdheden ten aanzien van voorwerpen, documenten en gegevens, zich op het 
standpunt stelt dat – nu hij niet bevoegd is om de opbrengst van zijn 
bevoegdheidsuitoefening aan het dossier te doen toevoegen – hij (ook) niet bevoegd is om 
dergelijke onderzoekshandelingen te verrichten. Mede om deze reden achten wij het 
allerminst uitgesloten dat de rechter-commissaris de verdachte zal (willen) (door)verwijzen 
naar (de voorzitter van) de rechtbank, die immers op dat moment voor het dossier 
verantwoordelijk is (althans volgens de voorstellen lijkt te zijn). Dat kan de rechter-
commissaris eenvoudig doen door het verzoek van de verdachte af te wijzen. Op die wijze 
bewerkstelligt de rechter-commissaris dat de verdachte het debat over de wenselijkheid en 
de noodzaak van de gevraagde bevoegdheidsuitoefening voert met de rechter die in deze 
fase ook voor het dossier verantwoordelijk is.  
 
Wij menen dan ook dat in de praktijk de ruimte voor de verdachte om ná het moment 
waarop de officier van justitie bij de voorzitter van de rechtbank de procesinleiding heeft 
ingediend, de rechter-commissaris nog zover te krijgen dat deze ten behoeve van de 
verdediging zijn bevoegdheden ten aanzien van voorwerpen, documenten en gegevens 
aanwendt, (zeer) gering zal (blijken te) zijn. Anders geformuleerd: om te kunnen spreken 
van een voor de praktijk bruikbare mogelijkheid voor de verdachte om – via de rechter-
commissaris – voorwerpen, documenten en gegevens te verkrijgen die à décharge in het 
strafproces zouden kunnen worden ingebracht, is een nadere regeling over de verwerking 
en voeging van de opbrengst van de bevoegdheidsuitoefening van de rechter-commissaris 
vereist, zowel voor het opsporingsonderzoek als voor de berechting. 
 
Met de aanvang van het onderzoek op de terechtzitting (door het uitroepen van de zaak: art. 
4.2.2.1) verliest de rechter-commissaris zijn bevoegdheden ten aanzien van voorwerpen, 
documenten en gegevens. In de context van een verwijzing door de rechtbank is artikel 
2.7.8.2/2.7.8.1 namelijk niet van toepassing. Zie daaromtrent hierna, par. 4.4.3. Concreet 
betekent dit, dat de verdachte die er niet in slaagt om de rechter-commissaris of de 
voorzitter ervan te overtuigen dat in het belang van het onderzoek à décharge 
onderzoekshandelingen ten aanzien van voorwerpen, documenten en gegevens moeten 
worden aangewend, en voor het debat daarover naar de terechtzitting wordt verwezen, alle 
mogelijkheden daartoe ook definitief verliest met het uitroepen van de zaak. 
 

4.4.  Berechting in eerste aanleg 
 

4.4.1.  Gefaseerde aanbreng (in meervoudige kamerzaken)  
 

De berechting vangt volgens het nieuwe wetboek aan zodra de officier van justitie bij de 
voorzitter van de (meervoudige kamer van de) rechtbank de procesinleiding indient.680 Die 
procesinleiding markeert de overgang van de verantwoordelijkheid voor de afdoening van 
de strafzaak van de officier van justitie naar de rechter.681 Vanaf dat moment berust (naar 

                                                             
680  Zie art. 4.1.1.1 lid 1. In plaats van de beoogde voorzitter kan het ook gaan om een zogenoemde ‘poortrechter’. 

Concept MvT Boek 4, p. 122. 
681  Concept MvT Boek 4, p. 17. Op grond van art. 1.4.2.1.5 lid 2 kan de voorzitter, indien de verdachte zich, ten 

tijde van (kort gezegd en volgens de terminologie van Boek 4) het indienen van de procesinleiding, in 
vrijheid bevindt en geen raadsman heeft, opdracht aan de RvR geven om een raadsman aan te wijzen, in het 
belang van de verdediging. Ook op dat opzicht wijkt het komend recht niet af van het huidige recht; thans is 
eenzelfde bepaling opgenomen in art. 41 lid 2 Sv.  
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wij begrijpen) ook de exclusieve verantwoordelijkheid voor de samenstelling van de 
processtukken bij de rechtbank(-voorzitter).682   
 
Een procesinleiding omvat de huidige tenlastelegging en vermeldt eventueel ad 
informandum gevoegde feiten, alsmede de getuigen, deskundigen, slachtoffers, 
spreekgerechtigden, benadeelde partijen en/of tolken die de officier van justitie voor de 
terechtzitting zal oproepen (art. 4.1.1.1 lid 2); dat laatste zodat de verdachte beter in staat is 
van zijn kant desgewenst verzoeken met het oog op de zitting te formuleren.683 Het indienen 
van de procesinleiding stelt de voorzitter van de rechtbank in staat om te inventariseren of 
de zaak voldoende is voorbereid voor de behandeling op de terechtzitting.684 Eerst nadat de 
voorzitter heeft kunnen nagaan wat er nog nodig is om de zaak inhoudelijk te kunnen 
behandelen, volgt een dagbepaling en een oproeping aan de verdachte.  
 
Deze voorgestelde procedure geldt evenwel alleen voor meervoudige kamerzaken (hierna 
ook: ‘MK-zaken’). In zaken die door de officier van justitie bij een enkelvoudige (straf-) 
kamer (politie- of kantonrechter) worden aangebracht, wordt weliswaar eveneens een 
procesinleiding ingediend, maar wordt de procesinleiding op grond van art. 4.4.4 samen met 
de oproeping aan de verdachte betekend.685  
 
Met de voorgestelde fasering in MK-zaken wordt beoogd te faciliteren dat het onderzoek op 
de terechtzitting zo goed mogelijk wordt voorbereid,686 zodat onnodige aanhoudingen van 
het onderzoek ter zitting kunnen worden voorkomen: een verwachting die door de 
deelnemers van de beide focusgroepen wordt gedeeld: zie par. 5.2.3. Met het oog op die 
voorbereiding krijgt de voorzitter van de rechtbank in het nieuwe wetboek een grotere rol 
en verantwoordelijkheid toegemeten, hetgeen vanzelfsprekend is vanuit de gedachte “dat de 
rechter die voor het resultaat van de berechting verantwoordelijk is en ervoor heeft te zorgen 
dat de rechten van procespartijen en overige procesdeelnemers bij de berechting niet tekort 
wordt gedaan een grote stem dient te hebben in de voorbereiding van de berechting”.687 Zo is 
het naar komend recht de voorzitter die de procesinleiding aan de verdachte doet 
betekenen (art. 4.1.1.2)688 en is het de voorzitter die zo spoedig mogelijk na ontvangst van 
de procesinleiding in overleg met de officier van justitie en zo mogelijk de verdediging dag 
en tijdstip van de terechtzitting bepaalt, al dan niet voorafgegaan door een regiezitting (art. 
4.1.1.6). De voorzitter kan ook besluiten dat het ter voorbereiding van de terechtzitting 
noodzakelijk is tussentijds overleg te voeren met de officier van justitie en/of de verdachte 

                                                             
682  Zie par. 4.6.2, eerste bullet point. 
683  Concept MvT Boek 4, p. 124. 
684  Concept MvT Boek 4, p. 10. 
685   Concept MvT Boek 4, p. 122. De concept MvT bij Boek 4 vermeldt dat het niet raadzaam lijkt bij enkelvoudige 

kamerzaken te voorzien in inventarisatie van verzoeken vóór dagbepaling en daarmee van een gefaseerde 
aanbreng van zaken. “Het voordeel daarvan (voorkoming van aanhoudingen op de terechtzitting voor nader 
onderzoek) lijkt bij dit type zaken niet op te wegen tegen het nadeel (verlenging van de doorlooptijd). De door 
de Rechtspraak gehanteerde norm voor de doorlooptijd van een politierechterzaak is thans maximaal vijf 
weken. Bij 86 procent van alle politierechterzaken wordt die norm gehaald (Jaarverslag Raad voor de 
Rechtspraak 2016, p. 43). Invoering van het gefaseerd aanbrengen van deze zaken zou de doorlooptijd 
aanzienlijk verlengen.” Concept MvT Boek 4, p. 18. In de voorgestelde regeling berecht de kantonrechter 
alleen overtredingen (art. 4.4.3); de politierechter berecht misdrijven indien de zaak naar het aanvankelijke 
oordeel van het OM van eenvoudige aard is, in het bijzonder ook ten aanzien van het bewijs en de toepassing 
van de wet, terwijl de te requireren straf niet meer dan een jaar mag bedragen (art. 4.4.2 lid 1). Op grond van 
het tweede lid is dat politierechter niet bevoegd tot oplegging van een gevangenisstraf van meer dan een jaar. 
Hij is evenmin bevoegd tot oplegging van de maatregelen, bedoeld in (thans) art. 37a lid 1 Sr, en art. 38m Sr. 

686  Concept MvT Boek 4, p. 12 en p. 122. 
687  Concept MvT Boek 4, p. 6. 
688   De procesinleiding wordt aan de verdachte betekend, tenzij de voorzitter/poortrechter van oordeel is dat de 

zaak door een enkelvoudige kamer behandeld moet worden. In dat geval verwijst de voorzitter de zaak naar 
de enkelvoudige kamer voor dagbepaling en oproeping. Zie art. 4.1.1.2 lid 3. 
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(art. 4.1.1.3),689 zoals de voorzitter ook kan bepalen dat voorafgaand aan de terechtzitting 
schriftelijke standpunten zullen worden uitgewisseld (art. 4.1.1.5), waarbij de concept MvT 
aantekent dat het raadzaam is om deze werkwijze te beperken tot zaken waarin de 
verdachte van een raadsman is voorzien.690 Door gebruik te maken van die mogelijkheden 
kan snel(ler) duidelijk worden waar(over) partijen van mening verschillen en waarop het 
onderzoek en het debat zich derhalve vooral moet richten, aldus de concept MvT.691 Met dat 
laatste wordt een versterking van het tegensprekelijke karakter van het strafproces 
nagestreefd.692 Daarmee is niet beoogd de rechter een meer lijdelijke positie toe te kennen: 
de zittingsrechter blijft “onverminderd verantwoordelijk voor de omvang en volledigheid van 
het onderzoek op de terechtzitting en voor een uitkomst die in overeenstemming is met het 
recht en de feiten”.693 
 
De verdachte wordt bij betekening van de procesinleiding door de voorzitter onder meer 
gewezen op zijn recht op rechtsbijstand, zijn recht op kennisneming van alle processtukken, 
alsmede zijn recht om binnen twee weken een bezwaarschrift tegen de procesinleiding in te 
dienen (art. 4.1.1.2). Na betekening van de procesinleiding kan de verdachte en/of diens 
raadsman (ex art. 1.4.1.9) de voorzitter (en derhalve niet langer de officier van justitie)694 
schriftelijk verzoeken om getuigen en deskundigen voor de zitting te doen oproepen (art. 
4.1.1.4 lid 1), zoals hij ook aan de voorzitter kan verzoeken om de officier van justitie te 
bevelen om zo nauwkeurig mogelijk omschreven stukken bij de processtukken te voegen, 
dan wel stukken van overtuiging te overleggen (lid 2). Deze mogelijkheid treedt in de plaats 
van de mogelijkheid van art. 1.8.9/1.8.1.9 om de officier van justitie een dergelijk verzoek te 
doen.  
 
Op die wijze is het – voor de voorzitter – mogelijk om te bepalen of er (al dan niet door de 
rechter-commissaris)695 op verzoek van de verdediging nog getuigen en/of deskundigen 
moeten worden verhoord, alvorens de zaak op de terechtzitting wordt behandeld en 
daartoe een dag wordt bepaald. Het ligt volgens de concept MvT bij Boek 4 (dan ook) voor 
de hand, dat dagbepaling eerst plaatsvindt nadat twee weken is afgewacht of van de kant 

                                                             
689   De tweede volzin van art. 4.1.1.3 duidt erop dat dit overleg niet steeds met alle ‘partijen’ in gezamenlijk moet 

worden gevoerd, maar dat ook ‘ex parte’ overleg mogelijk is. 
690  Concept MvT Boek 4, p. 23. Op grond van art. 4.2.3.7 kan ook na aanvang van het onderzoek door de 

rechtbank worden bepaald dat de officier van justitie en de verdachte in de gelegenheid worden gesteld om 
schriftelijke standpunten uit te wisselen.  

691  Concept MvT Boek 4, p. 7. De wet verzet zich er niet tegen dat de voorzitter de officier van justitie in het 
kader van een schriftelijke ronde verzoekt om (een deel van) de door de officier voorgestane 
bewijsconstructie uiteen te zetten en de verdediging de gelegenheid te bieden om daarop te reageren. 
Daartoe is de verdediging evenwel niet verplicht. “De verdediging kan een inhoudelijke reactie op een 
dergelijke uiteenzetting achterwege laten, bijvoorbeeld indien men verkiest hierop eerst op de terechtzitting 
nader in te gaan of indien sprake is van ontkenning van het tenlastegelegde.” Concept MvT Boek 4, p. 23. Ook 
overigens is zijn partijen niet verplicht een schriftelijk standpunt in te brengen; daaruit vloeien ‘niet zonder 
meer’ negatieve consequenties voort. Concept MvT Boek 4, p. 130. 

692  Concept MvT Boek 4, p. 7. Ook de bepaling dat de voorzitter de verdachte in de gelegenheid kan stellen om 
naar aanleiding van de voordracht van de zaak door de officier van justitie opmerkingen te maken (art. 
4.2.3.1), alsmede de bepalingen die zien op de eis dat beslissingen in het vonnis met redenen moeten worden 
omkleed voor zover dat (kort gezegd) voor de begrijpelijkheid van die beslissingen noodzakelijk zijn (vlg. art. 
4.3.4.3), moeten in dat licht worden gezien. Zie Concept MvT Boek 4, p. 7. 

693  Concept MvT Boek 4, p. 7. 
694   Het door de officier van justitie in eerste instantie beslissen over het wel of niet oproepen van getuigen en 

deskundigen voor de terechtzitting (op verzoek van de verdediging) past naar het oordeel van de minister 
immers minder goed in een wettelijk systeem waarin de zittingsrechter de eindverantwoordelijkheid heeft 
voor de volledigheid van het onderzoek ter terechtzitting, de wijze waarop het proces wordt gevoerd (mede 
in het licht van het recht op een eerlijk proces) en de juistheid van de einduitspraak. Concept MvT Boek 4, p. 
19.  

695  Zoals hiervoor aan de orde kwam, heeft de rechter-commissaris na indiening van de procesinleiding 
(waarvan hij op de hoogte moet worden gesteld ex art. 2.10.6.2 lid 1) geen zelfstandige bevoegdheid meer 
om getuigen en/of deskundigen te horen: hij kan daartoe slechts overgaan na instemming van de voorzitter 
(lid 2). Zie ook concept MvT Boek 4, p. 131. 
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van de verdediging verzoeken met betrekking tot de terechtzitting worden ingediend, zodat 
(ook) met die verzoeken rekening kan worden gehouden en hetgeen nodig is om deze bij 
inwilliging uit te voeren.696 Daar waar getuigen en deskundigen ook naar het oordeel van de 
voorzitter ter zitting moeten worden verhoord, kan ook daarmee bij de planning van de 
zitting als gevolg van de inventarisatie van onderzoekswensen rekening worden 
gehouden.697  
 
Dergelijke verzoeken dienen door de verdediging op grond van art. 4.1.1.4 lid 3 uiterlijk 
binnen twee weken na betekening van de procesinleiding te worden ingediend en worden 
alsdan beoordeeld op basis van het criterium van ‘verdedigingsbelang’. Voordat het concept 
voor Boek 4 werd gepubliceerd, werd in dat kader gedacht aan een termijn van zes 
weken,698 maar daarin is nadien kennelijk verandering gekomen. Volgens de concept MvT 
bevordert een relatief korte termijn 
  

“dat communicatie tussen voorzitter, verdachte en officier van justitie vlot op gang 
komt. De ervaring met termijnen in de praktijk leert dat men vaak pas vlak voor het 
verstrijken van een termijn in actie komt. Een ruimere termijn kan er dan ook toe leiden 
dat de tijd verstrijkt die niet benut wordt. Beter lijkt het erop te wijzen dat verzoeken 
binnen korte termijn, in dit geval twee weken, moeten worden gedaan.”699  

 
Volgens de concept MvT bij Boek 4 zal deze termijn ‘in de meeste zaken’ ook voldoende zijn 
“om (zo de verdachte daarover niet al beschikt) zich te voorzien van rechtsbijstand, kennis te 
nemen van de processtukken en verzoeken te formuleren”.700 Niet duidelijk is waarop deze 
opvatting – dat twee weken in de meeste zaken voldoende zal zijn – gebaseerd is. De 
minister realiseert zich daarbij wel dat voor een zinvolle inventarisatie van 
onderzoekswensen aan de kant van de verdediging de bijstand van een raadsman 
doorgaans van groot belang zal zijn,701 zoals ook het recht op kennisneming van de 

                                                             
696  Concept MvT Boek 4, p. 14 en p. 127. Dagbepaling kan ook eerder plaatsvinden, namelijk indien de verdachte 

heeft ingestemd met het verkorten van de termijn ex art. 4.1.1.4 lid 3. 
697 De voorgestelde nauwere betrokkenheid van de voorzitter is – ook naar het oordeel van de respondenten van 

de focusgroepen – positief te waarderen. Zie daartoe par. 5.2.3. 
698  Volgens de concept MvT bij Boek 2 (p. 300) zou de in Boek 4 op te nemen regeling aldus komen te luiden, dat 

op het moment dat de officier van justitie aan de voorzitter een verzoek richt om de dag van de terechtzitting 
te bepalen (in de terminologie van het nadien gepubliceerde concept Boek 4: bij de voorzitter de 
procesinleiding indient), dat bericht ook aan de verdachte zou moeten worden gestuurd. Alsdan zou een 
termijn van zes weken gelden, waarbinnen de verdachte desgewenst een verzoek met betrekking tot de 
terechtzitting bij de voorzitter zou kunnen indienen. Dat verzoek zou het oproepen van getuigen of 
deskundigen voor de zitting kunnen betreffen, het voegen van processtukken of het overleggen van stukken 
van overtuiging. 

699  Concept MvT Boek 4, p. 127. Zoals opgemerkt, kan de termijn met instemming van de verdachte worden 
verkort: zie art. 4.1.1.4 lid 3. Indien de zaak wordt aangebracht bij de enkelvoudige kamer, wordt de 
verdachte bij de betekening van de oproeping voor de zitting geïnformeerd over de in art. 4.1.2.3 vermelde 
rechten. De verdachte kan de enkelvoudige zittingsrechter vervolgens schriftelijk verzoeken de bevelen te 
geven als bedoeld in art. 4.1.2.3. Voor het doen van dergelijke verzoeken wordt in art. 4.4.4 lid 5 geen (vaste) 
termijn gesteld; zij kunnen tot de aanvang van de terechtzitting worden gedaan. Overigens wordt in zaken 
die bij de enkelvoudige kamer worden aangebracht, naar komend recht eenzelfde oproepingstermijn 
gehanteerd als voor meervoudige kamerzaken, namelijk een termijn van ten minste tien dagen (welke 
termijn ook daar met instemming van de verdachte kan worden verkort). Concept MvT Boek 4, p. 235. Ten 
aanzien van verzoeken in enkelvoudige kamerzaken die met het oog op de terechtzitting zijn gedaan, maar 
door de (enkelvoudige) rechter niet zijn ingewilligd of niet kunnen worden ingewilligd, gelet op de korte 
tijdspanne tot de zitting, geldt dat deze op de terechtzitting opnieuw kunnen worden gedaan. In die gevallen 
geldt daarvoor het ‘redelijk belangcriterium’: zie art. 4.4.7 lid 2 en concept MvT Boek 4, p. 234-236. 

700  Concept MvT Boek 4, p. 127.  
701  Zie o.a. concept MvT Boek 4, p. 125. De mogelijkheid om de toevoeging van een raadsman te verzoeken is 

naar huidig recht (art. 27ca lid 2 onder a Sv) gekoppeld aan betekening van de dagvaarding. Dit moment zal 
vervroegd moeten worden naar de betekening van de procesinleiding. Daartoe zal (onder meer) de Wet op 
de rechtsbijstand gewijzigd moeten worden. Concept MvT Boek 4, p. 16 en p. 125. 
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processtukken daartoe cruciaal is,702 hetgeen een termijn van twee weken wat aan de 
krappe kant kan doen zijn. In die gevallen waarin de voorgestelde termijn niet volstaat, is 
voorzien in een mogelijkheid tot verlenging van die termijn door de voorzitter (ambtshalve 
of op verzoek van de verdachte) met maximaal twee weken. In een volgende verlenging, of 
een verlenging met meer dan twee weken is niet voorzien, omdat het volgens de concept 
MvT bij Boek 4 “niet voorstelbaar is dat het niet lukt om binnen vier weken verzoeken in te 
dienen”.703 Zoals in het hierna volgende (par. 4.6.3) meer uitgebreid aan de orde zal worden 
gesteld, is evenwel zeer de vraag of een termijn van tweemaal twee weken in MK-zaken 
haalbaar is, zeker in het geval dat de verdachte op het moment dat de procesinleiding aan 
hem wordt betekend, (nog) niet over een raadsman beschikt.  
 
Op door de verdediging in reactie op de procesinleiding gedane verzoeken kan door de 
officier van justitie worden gereageerd (art. 4.1.1.4 lid 4). Merkwaardig – gelet op het 
argument in de concept MvT dat het stellen van korte termijnen (kennelijk: ten aanzien van 
de verdediging) wenselijk is – is dat deze reactie van de officier van justitie – zoals de 
beslissing op het verzoek van de verdediging door de voorzitter – niet aan enige wettelijke 
termijn is gebonden, zoals de officier van justitie ook overigens in de gedane voorstellen 
nergens aan enige fatale termijn wordt gebonden. In de concept MvT wordt niet nader 
toegelicht wat de reden is dat de officier van justitie in art. 4.1.1.4 niet aan termijnen wordt 
gebonden.  
 
Op grond van art. 4.1.1.5 lid 5 worden (tijdige) verzoeken van de verdediging tot het 
oproepen van getuigen en/of deskundigen door de voorzitter niet ingewilligd, indien de 
officier van justitie (in reactie) aanvoert dat hij van oordeel is dat de gezondheid of het 
welzijn van de getuige of deskundige door het afleggen van een verklaring ter zitting in 
gevaar wordt gebracht (en het voorkomen daarvan zwaarder weegt dan het uitoefenen van 
het ondervragingsrecht ter zitting), of sprake is van een bedreigde of afgeschermde getuige, 
dan wel een getuige aan wie de toezegging is gedaan dat hij alleen zou worden gehoord als 
bedreigde of afgeschermde getuige. In dat geval dient een beslissing tot het al dan niet horen 
van de getuige of deskundige door de voltallige meervoudige kamer te worden genomen.704 
Dat geldt ook indien de voorzitter zelf bezwaar heeft tegen inwilliging van het verzoek, dan 
wel meent dat een beslissing door de voltallige kamer ter zake aangewezen is.705 Dat 
betekent (ook) dat de voorzitter een verzoek als bedoeld in art. 4.1.1.4 lid 1 en 2 nooit 
definitief kan afwijzen; hij kan het inwilligen of het niet inwilligen, maar in het laatste geval 
komt de beslissing tot toe- of afwijzing toe aan de meervoudige kamer.706  
 
Uitsluitend indien de verdachte en de officier van justitie daarmee instemmen, kunnen 
getuigen en/of deskundigen in wiens verhoor de officier van justitie en de voorzitter wel 
‘bewilligen’, voorafgaand aan de terechtzitting door de rechter-commissaris dan wel één van 
de rechters die over de strafzaak oordeelt, worden gehoord (art. 4.1.1.4 lid 6). Die 
instemming (van de verdachte) is nodig, omdat het verzoek van de verdachte er immers toe 
strekt om een getuige of deskundige ter zitting te horen. Een verwijzing naar de rechter-
commissaris zal er in de regel toe leiden dat een nadien nogmaals gedaan verzoek om de 
getuige of deskundige ter zitting te horen zal worden afgewezen, om welke reden de 
verdachte derhalve moet instemmen met het horen van de verzochte getuige of deskundige 
door de rechter-commissaris.707  

                                                             
702  Met het oog op dat laatste zal in art. 1.8.8/1.8.1.8 worden bepaald dat de kennisneming van processtukken 

niet langer aan de verdachte mag worden onthouden, vanaf het moment dat de procesinleiding is betekend. 
Concept MvT Boek 4, p. 16. 

703  Concept MvT Boek 4, p. 15. 
704  Concept MvT Boek 4, p. 19 en 128.  
705   Concept MvT Boek 4, p. 19.  
706  Zie ook concept MvT Boek 4, p. 128.  
707  Concept MvT Boek 4, p. 20 en 129. 
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In een ‘open’ verwijzing naar de rechter-commissaris door de voorzitter voorziet het 
nieuwe wetboek (daarmee) niet. Redengevend daartoe is volgens de concept MvT – los van 
het argument dat een dergelijke bevoegdheid het ‘evenwicht in de opbouw van de 
voorgestelde regeling’ zou frustreren708 – dat het in het merendeel van de zaken tegen niet-
gedetineerde verdachten niet voor de hand ligt dat een groot aantal verzoeken aan de 
voorzitter zal worden gericht. In die zaken waarin wel een veelheid van verzoeken door de 
verdediging wordt ingediend – en geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om 
verzoeken voorafgaand aan het (door de officier van justitie) indienen van de 
procesinleiding bij de rechter-commissaris neer te leggen – ligt het (meer) voor de hand om 
een regiezitting te houden, zodat de zittingscombinatie zich over deze verzoeken een 
oordeel kan vormen en de zaak eventueel kan terugwijzen (althans verwijzen) naar de 
rechter-commissaris, aldus de concept MvT.709  
 
Verzoeken als bedoeld in art. 4.1.1.4 lid 1 en lid 2 die buiten de termijn genoemd in het 
derde lid van art. 4.1.1.4 door de verdediging worden gedaan, bijvoorbeeld vanwege het feit 
dat de verdachte eerst na ontvangst van de procesinleiding een raadsman aanzoekt die hem 
daadwerkelijk kan bijstaan, worden op eenzelfde wijze behandeld, tenzij de voorzitter van 
oordeel is dat het verzoek zich, gelet op het tijdstip dat voor de terechtzitting is bepaald, niet 
voor inwilliging leent (lid 8).710 In dat geval dient het verzoek ter zitting te worden herhaald. 
  
In termen van ‘toetsingscriteria’ uitgedrukt, betekent de voorgestelde regeling dat 
verzoeken die door de verdediging tijdig (in de zin van art. 4.1.1.4 lid 3) worden gedaan, 
indien zij niet worden ingewilligd door de voorzitter, door de rechtbank (moeten) worden 
beoordeeld op basis van het criterium van verdedigingsbelang. Verzoeken die door de 
verdediging niet tijdig (dan wel op zitting) worden gedaan, worden – indien zij voorafgaand 
aan zitting niet door de voorzitter worden ingewilligd, beoordeeld op basis van het 
noodzakelijkheidscriterium, althans het aldus geherformuleerde criterium ‘noodzakelijk in 
het belang van een behoorlijke behandeling van de zaak (zie par. 4.4.3).711 Voor de 
beslissing van de voorzitter tot inwilliging (of niet-inwilliging) kent de beoogde nieuwe 
regeling als zodanig geen criterium (tenzij de officier van justitie zich tegen het verzoek van 
de verdediging tot het horen van getuigen of deskundigen verzet: zie art. 4.1.1.4 lid 5). 
Weliswaar zal de voorzitter zich in de praktijk – naar moet worden aangenomen – richten 
op het criterium dat van toepassing is indien de voltallige rechtbank zich over het verzoek 
zal moeten uitlaten, maar de voorgestelde regeling biedt de voorzitter de ruimte om meer 
ruimhartig om te springen met op grond van art. 4.1.1.4 lid 3 te laat gedane verzoeken – die 
daarmee formeel vallen onder het noodzakelijkheidscriterium (althans op basis van dat 
criterium door de rechtbank zullen worden beoordeeld, indien het verzoek door de 
voorzitter niet wordt ingewilligd). “Aldus kan het voor de verdediging nog steeds lonen om 

                                                             
708  “De voorzitter zou de zaak in dat geval in wezen terugsturen naar de opsporingsfase, waardoor de beoogde 

rolverdeling en gang van zaken wordt doorbroken en de rechter-commissaris in feite wordt ingeschakeld voor 
het doorhakken van knopen, waarover de zittingsrechter in deze fase gaat. Iets anders is dat de voorzitter 
volgens de voorgestelde regeling, nadat hij daarover zelf een toewijzende beslissing heeft genomen, met 
instemming van partijen de rechter-commissaris kan verzoeken een bepaalde getuige of deskundige te verhoren. 
Dit betreft dan een getuigenverklaring waarvan de voorzitter al heeft aangegeven deze van belang te vinden 
voor de behandeling van de strafzaak op de terechtzitting en daarom is dit is juist wel in overeenstemming met 
de beoogde rolverdeling.” Concept MvT Boek 4, p. 21. 

709  Concept MvT Boek 4, p. 21. Omdat de verwijzing naar de rechter-commissaris in dat geval een beslissing van 
de rechtbank is, is instemming van de verdachte daartoe niet vereist. 

710  “Indien de tijdspanne tot de inmiddels wellicht reeds bepaalde terechtzitting ruimte biedt om dergelijke 
verzoeken zonder problemen toe te wijzen, dan er is geen reden dit niet te doen. De regiebevoegdheden van de 
voorzitter bieden hier het voordeel dat, mits voldoende tijd beschikbaar is, vlotte communicatie over verzoeken 
mogelijk is en dat met het indienen van het verzoek niet behoeft te worden gewacht tot de terechtzitting. Is het 
verzoek niet meer of moeilijk uitvoerbaar voor de geplande regiezitting, dan zal de voorzitter het verzoek niet 
inwilligen en zal over het verzoek bij herhaling op de terechtzitting door de zittingscombinatie worden beslist 
aan de hand van het noodzaakcriterium.” Concept MvT Boek 4, p. 15-16. 

711  Concept MvT Boek 4, p. 15-16 en p. 130. 
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verzoeken die niet binnen de in het derde lid gestelde termijn zijn gedaan, wel zo snel mogelijk 
te doen.”712 
 
Ook naar komend recht blijft daarmee uitgangspunt “dat verzoeken tijdig voor de 
terechtzitting binnen de gestelde termijn worden gedaan en dat verzoeken die later worden 
gedaan, strenger worden beoordeeld”,713 zij het dus met een ‘twist’ (bestaande in een 
voorzittersbeslissing strekkende tot inwilliging of niet-inwilliging). Tijdig gedane, niet 
ingewilligde verzoeken van de verdediging worden beoordeeld aan de hand van het 
criterium van verdedigingsbelang; niet tijdig gedane, niet ingewilligde verzoeken aan de 
hand van het noodzakelijkheidscriterium, dat als zodanig ook naar komend recht nog steeds 
ruimte biedt om rekening te houden met omstandigheden die tot gevolg hebben dat de 
verdediging het verzoek niet in redelijkheid binnen de termijn genoemd in art. 4.1.1.4 lid 3 
heeft kunnen doen.  
 

4.4.2.  De oproeping  
 

In zaken die bij de meervoudige kamer worden aangebracht, volgt eerst na betekening van 
de procesinleiding (en in beginsel na ommekomst van de hiervoor genoemde termijn van 
twee, maximaal vier, weken) een dagbepaling en – (in beginsel) uiterlijk tien dagen voor de 
zitting714 – een oproeping voor de terechtzitting door de officier van justitie (art. 4.1.2.3).715  
 
Bij dagbepaling (en nadien) kan de voorzitter bepalen dat de officier van justitie 
voorafgaand aan de terechtzitting nader omschreven onderzoek zal (doen) verrichten, 
stukken bij de processtukken dient te voegen of stukken van overtuiging moet overleggen 
(art. 4.1.1.7), zoals de voorzitter de officier van justitie ook zelf kan bevelen dat getuigen en 
deskundigen voor de terechtzitting worden opgeroepen, dat laatste overigens eerst nadat 
hij de officier van justitie in de gelegenheid heeft gesteld diens standpunt daarover kenbaar 
te maken (art. 4.1.1.8). In een verzoek om een reactie van de zijde van de verdediging 
voorziet de wet niet; een toelichting daarop ontbreekt in de concept MvT.  
 
In de oproeping wordt de verdachte onder meer (opnieuw) medegedeeld welke getuigen 
en/of deskundigen worden opgeroepen716 en wordt hij opnieuw gewezen op een aantal 
processuele rechten, waaronder het recht de voorzitter te verzoeken om getuigen en/of 
deskundigen voor de zitting op te roepen en het recht om getuigen en/of deskundigen naar 
de zitting mee te brengen – dat alles tenzij sprake is van een regiezitting (art. 4.1.2.3 lid 2).  
 
Ook in het gemoderniseerde wetboek van strafvordering bestaat de mogelijkheid van een 
pro forma-zitting, al zullen dergelijke zittingen - door de verlenging van de termijn van de 
gevangenhouding tot maximaal één jaar (art. 2.5.4.3.3.2/2.5.4.6.2) – naar komend recht naar 
alle waarschijnlijkheid minder frequent voorkomen dan onder het huidige wetboek. Indien 
de verdachte zich in voorlopige hechtenis bevindt op grond van een bevel waarvan de 
geldigheidsduur niet meer kan worden verlengd, kan de officier van justitie op grond van 
artikel 4.2.4.9.2 lid 3 namelijk schorsing van het onderzoek op de terechtzitting vorderen. 
Van dat voornemen maakt de officier van justitie melding in de oproeping. Hoe deze 

                                                             
712  Concept MvT Boek 4, p. 16 en 130. 
713  Concept MvT Boek 4, p. 14. 
714  Art. 4.1.2.4 lid 1. 
715  Naar komend recht kan de officier van justitie tot de aanvang van de zitting besluiten om de procesinleiding 

in te trekken, ook op gronden aan het algemeen belang ontleend. In dat geval dient de officier ofwel te 
seponeren ofwel een strafbeschikking uit te vaardigen. Zie art. 4.1.2.6. 

716   De wet voorziet, zoals eerder (in een voetnoot) werd opgemerkt, niet in een verplichting van de officier van 
justitie om getuigen en deskundigen die hij wil oproepen, eerst aan de voorzitter voor te leggen. Dat 
verhoudt zich niet met de eigen procespositie van het openbaar ministerie, aldus de concept MvT bij Boek 4 
(p. 135). 
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mogelijkheid van een pro forma-zitting zich verhoudt met het systeem van de 
procesinleiding – en de termijnen die naar aanleiding van het uitbrengen van de 
procesinleiding voor de verdachte gelden voor het doen van verzoeken aan de voorzitter – 
is niet geregeld en evenmin toegelicht in de verschillende concept MvTs. 
 
4.4.3.  Het onderzoek ter zitting in eerste aanleg 
 
Het onderzoek ter zitting vangt – zoals ook thans – aan met het uitroepen van de zaak.717 
Naar komend recht wordt uitdrukkelijk bepaald dat de voorzitter de verdediging in de 
gelegenheid kan stellen om naar aanleiding van de voordracht van de zaak (of de 
opmerkingen van de officier van justitie naar aanleiding van vragen van de voorzitter over 
de voordracht) opmerkingen te maken (art. 4.2.3.1 lid 2). In de voorgestelde bepaling 
ontbreekt een maatstaf aan de hand waarvan de voorzitter verzoeken van de verdediging 
om in de gelegenheid te worden gesteld om opmerkingen te maken kan toe- of afwijzen.  
 
Ten aanzien van het onderzoek ter terechtzitting komt het bepaalde in art. 301 Sv – waarin 
onder meer de eis is opgenomen dat processen-verbaal, verslagen van deskundigen of 
andere stukken worden voorgelezen, en dat ten bezware van de verdachte geen acht wordt 
geslagen op stukken die niet zijn voorgelezen of waarvan de korte inhoud niet is 
medegedeeld – te vervallen. In plaats daarvan zal in het nieuwe art. 4.2.4.1.1 worden 
bepaald dat de processtukken (waaronder ook beeld- en geluidsmateriaal) ter sprake 
worden gebracht voor zover deze van belang kunnen zijn voor de door de rechtbank te 
nemen beslissingen (lid 1), dat de door de officier van justitie en de verdachte aangeduide 
processtukken of delen daarvan op vordering respectievelijk verzoek eveneens ter sprake 
worden gebracht (lid 2) en dat het ter sprake brengen van processtukken onder 
omstandigheden achterwege kan blijven (lid 4).  
 
Tijdens de terechtzitting – waarbij de verdachte onder omstandigheden verplicht kan 
worden aanwezig te zijn718 – worden de verschenen getuigen en deskundigen op grond van 
art. 4.2.4.3.1 (jo art. 4.2.4.4.1) gehoord, tenzij daarvan wordt afgezien met toestemming van 
de officier van justitie en de verdachte (art. 4.2.4.3.1), dan wel omdat het gegronde 
vermoeden bestaat dat de gezondheid of welzijn van getuige of deskundige door het 
afleggen van een verklaring te zitting in gevaar wordt gebracht (art. 4.2.2.9 lid 2 onder b); of 
redelijkerwijs valt aan te nemen dat daardoor de verdachte niet in zijn verdediging wordt 
geschaad (art. 4.2.2.9 lid 2 onder c). Ook in dat opzicht wijzigt de huidige regeling – en de 
daarop gebaseerde jurisprudentie; zie daartoe par. 3.4.4 – derhalve niet. 
 
Getuigen en deskundigen worden achtereenvolgens door de voorzitter, rechters, officier van 
justitie en verdachte, althans diens raadsman, ondervraagd, tenzij de getuige of deskundige 
tijdens het opsporingsonderzoek nog niet is gehoord; in dat geval krijgt de verdachte als 
eerste de gelegenheid om vragen te stellen (gevolgd door de voorzitter, etc.; zie art. 4.2.4.3.3, 
in het geval van een deskundige jo art. 4.2.4.4.1). Zoals ook naar huidig recht, kunnen 

                                                             
717  De voorzitter kan – ambtshalve, op vordering van de officier of op verzoek van de verdachte en/of diens 

raadsman – reeds voor de zitting beslissen dat een al geplande terechtzitting wordt uitgesteld, waarna de 
voorzitter een nieuwe dag bepaalt en de oproeping van de verdachte, zijn raadsman en procesdeelnemers 
beveelt (art. 4.1.2.5). Op deze wijze kan worden voorkomen dat op een uitstelverzoek dat (vlak) voor de 
terechtzitting al bekend was, pas op die terechtzitting kan worden beslist. Zie concept MvT Boek 4, p. 18. 
Gelet op het feit dat het gaat om een reeds geplande zitting, ligt het volgens de concept MvT bij Boek 4 voor 
de hand dat alleen tot uitstel wordt besloten in evidente gevallen, (namelijk) wegens dringende redenen van 
verhindering om op de terechtzitting aanwezig te zijn dan wel wegens dringende redenen die uitstel van de 
geplande terechtzitting in het belang van het onderzoek aangewezen doen zijn. De concept MvT verwijst 
hierbij naar de standaardjurisprudentie van de HR in dat kader (o.a. HR 4 januari 2011, 
ECLI:NL:HR:2011:BO4060). Als de voorzitter het verzoek tot uitstel niet inwilligt, beslist de rechtbank op het 
verzoek; zie art. 4.2.2.3 lid 3 en concept MvT Boek 4, p. 139.  

718  Zie art. 4.1.1.7, art. 4.2.2.3 lid 2 en art. 4.2.1.1a. 
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antwoorden op vragen worden belet (art. 4.2.4.3.4 lid 2) en kan de rechtbank bepalen dat 
getuigen en deskundigen in elkaars bijzijn worden gehoord (art. 4.2.4.3.7). Nieuw daarbij 
ten aanzien van deskundigen is de bepaling dat de rechtbank aan de deskundige opdracht 
kan geven om voorafgaand aan zijn verhoor ter zitting kennis te nemen van het verslag van 
een andere deskundige of het verhoor van die andere deskundige bij te wonen; dat de 
rechtbank de deskundige over dat verslag of verhoor vragen kan stellen; en voorts dat de 
rechtbank de deskundigen in de gelegenheid kan stellen om naar aanleiding van dat verslag 
of verhoor opmerkingen te maken (art. 4.2.4.4.2). 
 
Niet verschenen, maar wel opgeroepen getuigen (en deskundigen)719 worden in beginsel 
opnieuw opgeroepen (art. 4.2.2.9 lid 1 onder a).720 Daartoe behoeft, anders dan naar huidig 
recht, niet opnieuw te worden verzocht.721 
 
Getuigen en deskundigen waarom door de verdediging tijdig (in de zin van art. 4.1.1.4 lid 3) 
is verzocht, maar welk verzoek destijds (door de voorzitter) niet is ingewilligd, worden 
eveneens opgeroepen indien de verdachte daarom verzoekt of de rechtbank oproeping 
wenselijk oordeelt (art. 4.2.2.9 lid 2 onder b). Van die oproeping kan evenwel worden 
afgezien, indien het onaannemelijk is dat getuige ter zitting kan worden verhoord binnen 
een termijn die gelet op een behoorlijke behandeling aanvaardbaar is,722 het gegrond 
vermoeden bestaat dat de gezondheid of het welzijn van de getuige of deskundige door het 
afleggen van een verklaring ter zitting in gevaar wordt gebracht, dan wel redelijkerwijs niet 
valt aan te nemen dat daardoor de verdachte in zijn verdediging wordt geschaad (art. 4.2.2.9 
lid 2). Op dergelijke verzoeken is derhalve – zoals op het verzoeken tot het horen van 
meegebrachte getuigen723 – kort gezegd, zoals ook thans, het criterium van 
verdedigingsbelang van toepassing.724 
 
Het verhoor van niet-verschenen getuigen (en deskundigen) kan door de rechtbank worden 
opgedragen aan de rechter-commissaris, indien hetzij het ‘belang van een behoorlijke 
behandeling van de zaak’ daardoor niet wordt geschaad, hetzij de officier van justitie en 
verdachte daarmee uitdrukkelijk instemmen. In dat laatste geval kan ook één van de 
rechters die over de zaak oordeelt als rechter-commissaris worden aangewezen (art. 
4.2.4.3.1 jo 4.2.2.10, in het geval van de deskundige jo art. 4.2.4.4.1). Het gemoderniseerde 
wetboek lijkt in dat kader aan te sturen op het zoveel mogelijk niet horen van getuigen ter 
zitting; de voorgestelde tekst suggereert dat slechts indien het belang van een behoorlijke 

                                                             
719  Het gemoderniseerde wetboek bevat, zoals ook het huidig recht (art. 299 Sv), een schakelbepaling voor 

deskundigen in de vorm van art. 4.2.4.4.1. Volgens de artikelsgewijze toelichting is art. 4.2.4.4.1 ten opzichte 
van art. 299 Sv onveranderd. Art. 4.2.4.4.1 bepaalt dat op deskundigen en hun verklaringen afdeling 4.2.4.3 
van overeenkomstige toepassing is, met uitzondering van art. 4.2.4.3.2 lid 4 en art. 4.2.4.3.5. Art. 4.2.4.3.1 
bepaalt dat verschenen getuigen worden verhoord, tenzij daarvan wordt afgezien met toestemming van de 
officier van justitie en de verdachte, dan wel op de gronden, genoemd in art. 4.2.2.9 lid 2 onder b en c. Art. 
4.2.4.3.1 bepaalt voorts dat art. 4.2.2.10 van overeenkomstige toepassing is. In art. 4.2.2.9 lid 2 is bepaald dat 
de rechtbank van de oproeping of hernieuwde oproeping kan afzien, indien (a) onaannemelijk is dat de 
getuige binnen aanvaardbare termijn ter zitting kan worden verhoord; (b) het gegrond vermoeden bestaat 
dat de gezondheid of het welzijn door het afleggen van een verklaring ter zitting in gevaar wordt gebracht, 
dan wel (c) redelijkerwijs valt aan te nemen dat daardoor de verdachte niet in zijn verdediging wordt 
geschaad.  

720  Een bevel tot oproeping van de getuige blijft, zoals ook naar huidig recht, achterwege indien de officier van 
justitie aanvoert dat sprake is van een bedreigde of afgeschermde getuige, dan wel een getuige aan wie de 
toezegging is gedaan dat hij op geen andere wijze zal worden verhoord dan als bedreigde of afgeschermde 
getuige: zie art. 4.2.2.11.  

721  Concept MvT boek 4, p. 151. 
722   Gelet op de schakelbepaling (art. 4.2.4.4.1) is deze eerste grond kennelijk niet van toepassing op 

deskundigen. 
723   Zie art. 4.2.4.8.1. Zie ook concept MvT Boek 4, p. 40. 
724  Concept MvT Boek 4, p. 40.  



Mind the Gap 

 

 
170 

behandeling van de zaak (zie hierna) wel wordt geschaad door het horen van getuigen en 
deskundigen bij de rechter-commissaris, het horen ter zitting dient plaats te vinden.725  
 
Verzoeken in relatie tot getuigen (en deskundigen) die door de verdediging niet tijdig (in de 
zin van art. 4.1.1.4 lid 3) zijn gedaan (en door de voorzitter niet zijn ingewilligd), worden, 
zoals opgemerkt, beoordeeld op basis van – kort gezegd – het noodzakelijkheidscriterium, 
althans de vraag of inwilliging van het verzoek ‘noodzakelijk is in het belang van een 
behoorlijke behandeling van de zaak’ (art. 4.2.4.8.1 lid 1). Dat criterium geldt ook voor (a) 
verzoeken tot het oproepen van getuigen en/of deskundigen voor de zitting, terwijl een 
eerder verzoek daartoe door de zittingsrechter is afgewezen,726 alsmede voor (b) verzoeken 
tot het oproepen van een getuige en/of deskundige, die al eerder ter zitting zijn verhoord,727 
waarbij overigens aantekening verdient dat art. 4.2.4.8.1 lid 1 kennelijk per abuis alleen 
naar getuigen verwijst (en ter zake geen schakelbepaling in relatie tot deskundigen 
aanwezig is).  
 
Ten aanzien van deskundigen bepaalt het voorgestelde art. 4.2.4.8.1 lid 2 dat de rechtbank, 
indien de rechtbank dat in het belang van een behoorlijke behandeling van de zaak 
noodzakelijk oordeelt, onderzoek aan een nieuwe deskundige kan opdragen. In dat geval 
benoemt de rechtbank, gehoord de officier van justitie en de verdachte, een deskundige en 
verleent zij hem opdracht tot het uitbrengen van een schriftelijk verslag. De rechtbank kan 
de zaak daarbij, zoals ook naar huidig recht, in handen stellen van de rechter-commissaris 
(art. 4.2.4.8.1; huidig art. 315 Sv).728 Conform het huidige art. 328 Sv kan de verdediging de 
zittingsrechter verzoeken om van deze bevoegdheden gebruik te maken (art. 4.2.1.6). 
 

                                                             
725  Of het gemoderniseerde wetboek daarmee voldoet aan de eisen van het EHRM – dat als uitgangspunt 

hanteert dat getuigen ter zitting worden gehoord – is voor discussie vatbaar. Vgl. EHRM 15 december 2011, 
appl.nr. 26766/05 (Al Khawaja & Tahery/Verenigd Koninkrijk), par. 118, waarin de grote kamer van het 
EHRM nogmaals verwoog dat art. 6 lid 3 onder d als uitgangspunt heeft dat voordat een verdachte kan 
worden veroordeeld, “all evidence against him must normally be produced in his presence at a public hearing 
with a view towards adversarial argument.” Uit nadien door het EHRM gewezen zaken blijkt voorts dat het 
gegeven dat de verdediging in de gelegenheid is geweest om de getuige of deskundige tijdens het 
opsporingsonderzoek te ondervragen, het ondervragingsrecht ter zitting niet kan vervangen, of althans niet 
zonder meer vervangt. Vgl. EHRM 27 maart 2014, appl.nr. 58428/10 (Matytsina/Rusland), par. 153. Het 
belang van het ondervragingsrecht ter zitting blijkt ook uit EHRM 15 december 2015, NJ 2017/294 
(Schatschaschwili/Duitsland), waarin het EHRM oordeelde dat de eerste vraag die in relatie tot het 
ondervragingsrecht (in de regel) aan de orde is, de vraag betreft of er een goede reden is dat de getuige ter 
zitting niet aanwezig is (par. 112). Zie ook EHRM 28 februari 2017, appl.nr. 56875/11 (Manoli/Moldavië), 
par. 32. In de focusgroepen werd de verwachting uitgesproken dat onder het regime van het 
gemoderniseerde wetboek, (nog) minder dan thans het geval is, getuigen ter zitting zullen worden gehoord; 
zie par. 5.2.4. 

726  In dat kader is van belang dat de instemming van de verdediging met het voorstel van de voorzitter om een 
getuige of deskundige door de rechter-commissaris (of een ‘gedelegeerde’ rechter) te laten horen, ‘formeel-
juridisch’ betekent dat het verzoek van de verdediging om deze deskundige voor de terechtzitting op te 
roepen om aldaar te worden gehoord is afgewezen. Zie concept MvT Boek 4, p. 41.  

727  Concept MvT Boek 4, p. 40. Na schorsing blijven – zoals naar huidig recht – de beslissingen om getuigen en/of 
deskundigen op te roepen in stand, ook wanneer het onderzoek op de terechtzitting na de schorsing opnieuw 
wordt aangevangen (art. 4.2.4.9.5; het huidige art. 322 Sv). Concept MvT Boek 4, p. 40-41. 

728  Indien de rechtbank de zaak naar de rechter-commissaris verwijst voor het horen van (getuigen en/of) 
deskundigen en de rechter-commissaris de zaak vervolgens ‘teruggeeft’ aan de rechtbank zonder dat de 
desbetreffende persoon is gehoord, dient de verdediging opnieuw een verzoek aan de zittingsrechter te 
doen. Formeel dient dat verzoek te worden beoordeeld aan de hand van het noodzakelijkheidscriterium: 
“Een verwijzing van een verhoor naar de rechter-commissaris betekent immers formeel-juridisch een afwijzing 
van een verzoek tot oproeping voor de terechtzitting van de getuige”. Dat heeft evenwel tot gevolg dat de 
verdediging aldus in een nadeliger positie komt te verkeren ten aanzien van de beoordeling van het verzoek, 
dan wanneer de getuige ter zitting was opgeroepen: in dat geval geldt immers het criterium van 
verdedigingsbelang. Dat acht de minister onwenselijk, om welke reden in het gemoderniseerde wetboek 
expliciet wordt vastgelegd dat in die gevallen het verdedigingsbelang van toepassing is. Zie concept MvT 
Boek 4, p. 41. 
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Een belangrijk aspect bij de beoordeling van dergelijke, aan de rechtbank gerichte (‘niet 
tijdige’) verzoeken vormt – zoals ook naar huidig recht – de onderbouwing daarvan. Naar 
komend recht geldt dat de verdediging die onderbouwing zal moeten ‘toesnijden’ op de 
vraag of het horen van getuigen en deskundigen op verzoek van de verdediging 
‘noodzakelijk is in het belang van een behoorlijke behandeling van de zaak’ (art. 4.2.4.8.1 lid 
1). In de concept MvT wordt er in dat kader op gewezen dat hoewel het belang van het 
verhoor voor de door de rechter te nemen beslissing (zoals het huidige 
noodzakelijkheidscriterium in de regel wordt uitgelegd) ontegenzeggelijk een belangrijk 
gezichtspunt is, dit niet het enige belang is dat moet worden meegewogen bij de beoordeling 
of een verhoor ‘noodzakelijk’ is. Ook het ondervragingsrecht van de verdediging zal moeten 
worden meegewogen, waarbij in de concept MvT wordt aangetekend dat bij de beoordeling 
door het EHRM van de vraag of het ontbreken van een gelegenheid tot het uitoefenen van 
het ondervragingsrecht leidt tot schending van art. 6 EVRM, ook veel gewicht toekomt aan 
het belang van de verklaring voor het bewijs en de proceshouding van de verdediging. Het 
achterwege blijven van een dergelijke gelegenheid leidt dan ook niet per definitie tot 
schending van art. 6 EVRM, aldus de concept MvT. Ook andere belangen – zoals het 
onmiddellijkheidsbeginsel en de openbaarheid – kunnen evenwel maken dat het 
noodzakelijk is om een getuige ter zitting te horen. Om die reden wordt voorgesteld het 
thans geldende noodzakelijkheidscriterium zodanig aan te passen dat in de wet tot 
uitdrukking wordt gebracht dat ook andere (processuele) belangen dan het belang van de 
waarheidsvinding mee kunnen wegen bij de beslissing of het noodzakelijk is om een getuige 
op te roepen voor de terechtzitting. Dat heeft geleid tot het criterium ‘noodzakelijk in het 
belang van een behoorlijke behandeling van de zaak’. Daarbij moet (dus) onder meer 
worden meegenomen het belang van de door de rechter te nemen beslissingen naar 
aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting; het recht op een eerlijk proces/beginselen 
van een behoorlijke procesorde; het belang van de getuige; het onmiddellijkheidsbeginsel 
en de openbaarheid van het onderzoek ter zitting; alsmede procedurele aspecten zoals de 
voortgang van de procedure, het stadium van het onderzoek waarin het verzoek wordt 
gedaan en de proceshouding van de verzoekende (of vorderende) partij.729 Daarmee rijst de 
– op voorhand niet eenvoudig te beantwoorden – vraag of het noodzakelijkheidscriterium 
naar komend recht een verhoogde motiveringsplicht van de verdediging met zich brengt, in 
die zin dat de verdediging bij verzoeken die onder het criterium vallen, als gevolg van het 
meer uitgewerkte criterium ook adequaat zal moeten duiden waarom het verhoren van de 
getuigen en/of deskundigen, gelet op alle door de wetgever geduide belangen, noodzakelijk 
is in het belang van een behoorlijke behandeling van de zaak. Als de verdediging nalaat te 
onderbouwen wat de toegevoegde waarde van een verhoor ter zitting is – naar moet 
worden aangenomen: mede in het licht van de in de concept MvT geduide aspecten – kan in 
gevallen waarin de noodzaak niet uit zichzelf aan de rechter blijkt, het verzoek volgens de 
concept MvT reeds op die grond worden afgewezen.730 
 
Toepassing van het criterium ‘noodzakelijk in het belang van een behoorlijke behandeling 
van de zaak’ betekent onder meer dat de zittingsrechter – ook binnen de gevallen waarin 
het noodzakelijkheidscriterium van toepassing is – rekening kan houden met het moment 
waarop het verzoek is gedaan, alsmede de vraag of het verzoek in redelijkheid eerder had 
kunnen worden gedaan, bijvoorbeeld op een eerdere zitting.731 Het gaat bij die gevallen 
derhalve niet uitsluitend om de vraag of het gevraagde onderzoek nog mogelijk is, maar ook 
om de vraag in hoeverre de verdachte gebruik heeft gemaakt van de eerder geboden 
gelegenheid om de getuige of deskundige te horen of te doen oproepen. In de gevallen 
waarin het niet mogelijk was om een verzoek redelijkerwijs eerder te doen – bijvoorbeeld 
omdat het volledige procesdossier nog niet beschikbaar was of de verdachte nog geen 

                                                             
729  Concept MvT Boek 4, p. 43 
730  Concept MvT Boek 4, p. 48. 
731  Concept MvT Boek 4, p. 46. 
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rechtsbijstand had – kan dit volgens de concept MvT aanleiding zijn voor de rechter op het 
verzoek in vorenbedoelde zin noodzakelijk te oordelen.  
 

“Bij een ‘behoorlijke behandeling’ hoort immers niet alleen dat verzoeken tijdig worden 
gedaan en onnodige schorsingen worden voorkomen, maar ook dat de verdediging over 
de relevante informatie beschikt om daadwerkelijk getuigenverzoeken te kunnen doen. 
Als er geen goede reden is waarom het verzoek of de vordering laat is gedaan, kan dit – 
in samenhang met andere omstandigheden – aanleiding vormen om het verzoek af te 
wijzen.”732  

 
Ook het huidige art. 316 Sv krijgt een plaats in het nieuwe wetboek, in de vorm van art. 
4.2.4.8.4. Indien enig onderzoek door de rechter-commissaris noodzakelijk blijkt, kan de 
rechtbank de rechter-commissaris opdragen dit onderzoek te verrichten. Het onderzoek 
wordt overeenkomstig de bepalingen van Boek 2, hoofdstuk 10 gevoerd, zo bepaalt het 
derde lid van artikel 4.2.4.8.4. Daarbij is de toepasselijkheid van onder meer de artikelen 
2.10.1.1 tot en met 2.10.1.4 uitdrukkelijk uitgesloten. Dit laatste roept de vraag op, of de 
rechter-commissaris in het kader van dit door de rechtbank opgedragen onderzoek gebruik 
kan maken van de bevoegdheden ten aanzien van voorwerpen, documenten en gegevens, 
die hem in artikel 2.7.8.2/2.7.8.1 zijn toegekend. Nu in het eerste lid van deze bepaling als 
toepassingsvoorwaarde voor zijn bevoegdheidsuitoefening uitdrukkelijk is opgenomen dat 
de rechter-commissaris ‘onderzoek verricht op grond van de artikelen 2.10.1.1 tot en met 
2.10.1.4’, moet het antwoord op deze vraag, naar wij menen, ontkennend luiden. Wij 
concluderen dan ook dat na de aanvang van het onderzoek op de terechtzitting de rechter-
commissaris geen bevoegdheden meer heeft ten aanzien van voorwerpen, documenten en 
gegevens. Mede gezien het feit dat onder de voorgestelde regeling ook pro forma-zittingen 
in verband met het nog niet voltooid zijn van het opsporingsonderzoek nog steeds tot de 
mogelijkheden behoren (art. 4.2.4.9.2 lid 3), is deze regeling bepaald onhandig. 
 
Nieuw is art. 4.2.4.8.6. Dat artikel bepaalt dat, indien het verhoor van een getuige of 
deskundige dan wel de uitvoering van een opdracht door een deskundige daartoe aanleiding 
geeft, de rechter-commissaris met instemming van de officier van justitie en de verdachte 
een andere getuige of deskundige kan verhoren, respectievelijk een andere deskundige kan 
benoemen en aan hem opdracht kan verlenen. Daarvoor kan volgens de concept MvT 
aanleiding zijn indien blijkt dat het onderzoek door de eerder benoemde deskundige geen 
volledig beeld geeft, bijvoorbeeld omdat de niet beantwoorde vragen niet binnen de 
expertise van de reeds benoemde deskundige vallen.733  
 
Nieuw in relatie tot het onderzoek ter zitting in eerste aanleg is ook art. 4.2.1.3, waarin zal 
worden opgenomen dat de rechtbank kan bepalen dat van het onderzoek ter zitting een 
beeld- of geluidsopname wordt gemaakt, welke opname het proces-verbaal van de zitting 
geheel of gedeeltelijk kan vervangen.734 In dat geval stelt de voorzitter die opname 
desgevraagd ter beschikking aan (onder meer) de verdachte (art. 4.2.5.3 lid 2).735 

                                                             
732  Concept MvT Boek 4, p. 47. 
733   Concept MvT Boek 4, p. 169. Volgens de concept MvT is in het tweede lid voorzien in de mogelijkheid voor de 

officier van justitie en de verdachte om niet in te stemmen met het verhoor van een andere deskundige, dan 
wel het verlenen van opdracht aan een andere deskundige, bijvoorbeeld indien zij het wenselijk vinden dat 
de voltallige rechtbank zich daarover buigt. Het voorgestelde artikel 4.2.4.8.6 kent evenwel geen tweede lid. 
Omdat in het artikel als zodanig reeds de eis van instemming van de officier van justitie en de verdachte is 
opgenomen, lijkt een tweede lid overigens als zodanig niet (meer) noodzakelijk. 

734  Volgens de concept MvT kan daarbij worden gedacht “aan de situatie waarin slechts een of meer van de op de 
terechtzitting door de verdachte, getuigen of deskundigen afgelegde verklaringen voor enige beslissing, zoals de 
bewijsbeslissing, zijn gebruikt en de overige verklaringen daarbij geen rol hebben gespeeld. Die overige 
verklaringen kunnen dan via de opname ter beschikking worden gesteld” (concept MvT Boek 4, p. 32). Bezien 
vanuit het argument dat dergelijke opnamen kunnen bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardige 
behandeling in appel, onder meer omdat daarmee een “zinloze herhaling van zetten zoals verhoren, met de 
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4.4.4.  Bewijsrechtelijke aspecten 
 
Een aspect dat in het voorgaande hoofdstuk over huidig recht niet afzonderlijk  aan de orde 
is geweest, maar wel steeds van (groot) belang is voor de (invulling van de) verdediging ten 
gronde, betreft het voorgestelde bewijsrecht (althans enkele onderdelen daarvan). Deze 
(deels gewijzigde) bewijsrechtelijke bepalingen zijn immers bepalend voor de vraag 
wanneer en op basis van welke bewijsmiddelen de verdachte kan worden veroordeeld voor 
het hem tenlastegelegde. Daar waar het gaat om de verdediging ten gronde, geldt dat de 
verdediging zich daarop dan ook uit de aard der zaak dient te oriënteren.  
 
Ook naar komend recht geldt dat de rechtbank op de grondslag van de tenlastelegging en 
naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting, niet alleen de geldigheid van de 
tenlastelegging, haar bevoegdheid tot kennisneming van het tenlastegelegde feit en de 
ontvankelijkheid van de officier van justitie onderzoekt (art. 4.3.1.1),736 maar ook de vraag 
of het tenlastegelegde feit bewezen kan worden verklaard, de verdachte schuldig is en zo ja, 
welk strafbaar feit het bewezenverklaarde volgens de wet oplevert (art. 4.3.1.2 en art. 
4.3.1.3; art. 348-350 Sv). Het bewijs dat de verdachte het tenlastegelegde feit heeft begaan, 
dient voorts ook naar komend recht op wettige bewijsmiddelen te steunen (art. 4.3.2.1 lid 
1), waarbij geldt dat het bewijs slechts kan worden aangenomen als ‘buiten redelijke twijfel’ 
staat dat de verdachte het feit heeft begaan.737 Het derde lid van art. 4.3.2.1 bepaalt daarbij 
dat indien de rechtbank er niet van overtuigd is dat de verdachte het tenlastegelegde feit 
heeft begaan, de rechtbank de verdachte daarvan vrijspreekt.  
 
De wettige bewijsmiddelen worden opgesomd in art. 4.3.2.2 en nader uitgewerkt in art. 
4.3.2.3-4.3.2.5. Daarbij geldt nog steeds dat onder de verklaring van de verdachte wordt 
verstaan ‘zijn bij het onderzoek op de terechtzitting gedane mededeling van feiten of 
omstandigheden, hem uit eigen wetenschap bekend’. Indien die mededeling elders dan ter 
zitting is gedaan, kan die mededeling tot bewijs meewerken, indien daarvan uit enig wettig 
bewijsmiddel blijkt (lid 4). Dat geldt ook voor verklaringen van getuigen en deskundigen. 
Nieuw is de uitdrukkelijke bepaling dat het bewijs dat de verdachte het feit heeft begaan, 
niet kan steunen op mededelingen die de verdachte op grond van een wettelijke 
verplichting tot het verschaffen van informatie heeft gedaan, tenzij het recht op een eerlijk 
proces daardoor niet wordt geschonden (art. 4.3.2.5 lid 2). De bepaling dat de verklaring 
van de verdachte alleen ‘te zijnen aanzien’ kan gelden (art. 341 lid 3 Sv), keert in het 
gemoderniseerde wetboek niet terug. In combinatie met het feit dat de figuur van de 
‘gevoegde behandeling’ in het nieuwe wetboek evenmin een plaats krijgt, heeft dit tot gevolg 
dat de mededelingen die een medeverdachte doet – zoals overigens ook thans738 – ‘gewoon’ 
tot het bewijs kunnen meewerken via een schriftelijk bescheid, voor zover zij een 
mededeling behelzen van feiten of omstandigheden die de medeverdachte zelf heeft 

                                                                                                                                                                                      
belasting van getuigen die dat met zich meebrengt”, zoveel mogelijk wordt beperkt (p. 8), is het geschetste 
voorbeeld ietwat merkwaardig: een meer hoogwaardige behandeling in appel lijkt veeleer gediend bij de 
beschikbaarheid (in hoger beroep) van geluidsopnamen van afgelegde verklaringen die bij de beslissing(en) 
van de rechtbank een grote(re) rol hebben gespeeld, dan van een ‘live versie’ van verklaringen die daarbij 
geen of nauwelijks een rol speelden. 

735  Dat laatste gebeurt via een elektronische voorziening. Zie concept MvT Boek 4, p. 120. 
736  Art. 4.3.1.1 verwijst niet langer naar ‘redenen tot schorsing der vervolging’ (zoals thans opgenomen in art. 

348 Sv). 
737  De concept MvT wijst er daarbij op dat de controle op de bewijsbeslissing in de cassatierechtspraak er thans 

niet meer toe strekt om te bewaken dat de rechter zijn overtuiging baseert op informatie die daaraan ten 
grondslag wordt gelegd. Centraal staat (de vraag) “of de bewezenverklaring (ook als de informatie die daar 
niet aan ten grondslag had mogen worden gelegd wordt weggedacht) toereikend is gemotiveerd. Dat is de kern 
van een objectieve toets”. Concept MvT Boek 4, p. 55. Die objectieve toets komt in het nieuwe wetboek tot 
uitdrukking in de eis dat buiten redelijke twijfel dient te staan dat de verdachte het tenlastegelegde heeft 
begaan. 

738  Vgl. par. 3.2.3. 
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waargenomen of ondervonden; materieel is de medeverdachte immers in de zaak tegen de 
verdachte een getuige.739 Wel geldt bij betwisting van een dergelijke verklaring een extra 
motiveringsplicht voor de rechter, opgenomen in art. 4.3.4.5 onder g. 
 
De ‘definitie’ van hetgeen onder de verklaring van een getuige wordt verstaan, is naar 
komend recht niet aan verandering onderhevig. Dat geldt in grote lijnen ook voor de 
zogenoemde bewijsminimumregels (zoals de ‘unus testis-regel’; zie art. 4.3.2.4 lid 3),740 met 
uitzondering van het voorschrift dat ‘andere geschriften’ alleen voor het bewijs kunnen 
worden gebruikt ‘in verband met de inhoud van andere bewijsmiddelen’; die  bepaling keert 
in het gemoderniseerde wetboek niet terug, (mede) vanwege de minimale invulling die de 
Hoge Raad daaraan heeft gegeven.741 De bewijsminimumregel van het huidige art. 344a Sv 
keert ook niet terug; in plaats daarvan zal in art. 4.3.2.5 lid 1 worden bepaald dat het bewijs 
dat de verdachte het feit heeft begaan, niet in beslissende mate kan steunen op 
mededelingen van een persoon die de verdachte niet heeft kunnen ondervragen, tenzij het 
recht op een eerlijk proces daardoor niet wordt geschonden. Onder deze laatste bepaling 
vallen naar de tekst van het nieuwe wetboek ook deskundigen. 
 
Onder de verklaring van een deskundige wordt op grond van art. 4.3.2.3 lid 3 verstaan ‘zijn 
bij het onderzoek op de terechtzitting gedane mededeling van wat zijn wetenschap en 
kennis hem leren omtrent datgene wat aan zijn oordeel is onderworpen’. Daarmee wordt 
blijkens de concept MvT bewerkstelligd dat de bewijskracht van verslagen van deskundigen 
en/of technisch opsporingsambtenaren wordt bepaald door de inhoud van die verslagen en 
niet door de wijze waarop (of de persoon door wie) dat verslag tot stand is gebracht.742 
Daarmee is (dan ook) niet beoogd te bepalen dat een op schrift gestelde mededeling van 
iemand die deskundig is op een bepaald terrein, slechts/pas aan het bewijs kan bijdragen, 
als deze persoon als deskundige is benoemd. “Waar het om gaat is dat de rechter op schrift 
gestelde mededelingen die verder gaan dan een mededeling over waargenomen feiten en 
omstandigheden, enkel voor het bewijs kan gebruiken als de betreffende persoon deze 
mededelingen kan doen op basis van wat zijn wetenschap en kennis hem leren.”743 
 
De ‘bewijskracht’ van het verslag van een deskundige wordt ook naar komend recht niet 
nader genormeerd. Dat betekent dat het komend recht – zoals ook het huidig recht – niet 
uitsluit dat de verdachte op basis van alleen een deskundigenverslag wordt veroordeeld, al 
is dat praktisch gesproken volgens de concept MvT vrijwel ondenkbaar. Die stand van zaken 
komt de minister juist voor. “De ratio van de ‘unus testis nullus testis’-regel is bij de 
deskundige niet aan de orde. Bij gebreken aan deskundigenbewijs gaat het niet om de 
feilbaarheid van de menselijke waarneming en de gebrekkigheid van de herinnering, maar om 
fouten die deskundigen kunnen maken in hun onderzoek. Een regel betreffende de 
bewijskracht van deskundigenbewijs is geen goed middel om te voorkomen dat dergelijke 
fouten tot een veroordeling leiden. Meer valt te verwachten van andere processuele 
voorzieningen, zoals mogelijkheden tot het verrichten van tegenonderzoek,” aldus de concept 

                                                             
739  Concept MvT Boek 4, p. 66. 
740  Concept MvT Boek 4, p. 67. 
741  Concept MvT Boek 4, p. 68. 
742  Uit de concept MvT (Boek 4, p. 70) volgt dat de voorgestelde regeling waar het deskundigen betreft, vooral is 

ingegeven door onzekerheden in relatie tot de huidige regeling. Zo wordt in de concept MvT opgemerkt dat 
de huidige wettelijke regeling lijkt te impliceren, dat van een verslag van een deskundige slechts sprake is 
voor zover het daarin gestelde antwoord geeft op de opdracht de aan de deskundige is verleend, hetgeen 
vragen heeft doen rijzen naar de bewijsrechtelijke status van geschriften van deskundigen die niet op basis 
van een wettelijke opdracht tot stand zijn gekomen (zoals deskundigen die door de verdediging zijn 
ingeschakeld). Ook de status van rapporten van technisch opsporingsambtenaren is volgens de concept MvT 
naar huidig recht onzeker.  

743  Concept MvT Boek 4, p. 70. 
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MvT.744 Laatstbedoelde mogelijkheid wordt in de voorgestelde regeling (van Boek 2) 
evenwel niet uitgebreid of aangepast. 
 
Opnamen van beeld of geluid zijn naar komend recht een wettig bewijsmiddel (art. 4.3.2.2 
lid 1 sub e). In art. 4.3.1.6 wordt in dat kader bepaald dat ten bezware van de verdachte geen 
acht mag worden geslagen op dergelijke opnamen, die niet op de terechtzitting zijn 
vertoond of ten gehore zijn gebracht, tenzij de verdachte met dit laatste heeft ingestemd 
(art. 4.2.4.1.1 lid 4).745 Daarmee wordt het mogelijk gemaakt om, “met instemming van 
procespartijen, vertoning ter terechtzitting onder omstandigheden achterwege te laten, terwijl 
de rechter de opnamen desalniettemin voor het bewijs kan gebruiken”.746  
 
Niet van belang gespeend – vanuit de gedachte dat een recht (of grenzen aan een 
bevoegdheid) slechts zo sterk is (zijn) als de sanctie die staat op schending van dat recht747 
(of overschrijding van die grenzen) – is art. 4.3.2.6, waarin een deel van het huidige art. 359a 
Sv zal worden opgenomen.748 In genoemd artikel zal worden bepaald dat indien bij de 
verkrijging van bewijsmiddelen onrechtmatig is gehandeld, deze bewijsmiddelen kunnen 
bijdragen aan het bewijs dat de verdachte het hem tenlastegelegde heeft begaan, tenzij het 
belang van een goede rechtsbedeling zich daartegen verzet (lid 1).749 Daaruit volgt dat ook 
het gemoderniseerde wetboek als uitgangspunt neemt dat onrechtmatige bewijsverkrijging 
als zodanig pas een probleem vormt, indien het voor het bewijs bezigen daarvan in strijd 

                                                             
744  Concept MvT Boek 4, p. 69. 
745  De eis dat ten bezware van de verdachte geen acht wordt geslagen op opnamen van beeld of geluid die niet 

op de terechtzitting zijn vertoond of ten gehore gebracht geldt voorts niet, indien de verdachte verstek laat 
gaan en niet door een uitdrukkelijk daartoe gemachtigd raadsman verdedigd wordt (concept MvT Boek 4, p. 
63). 

746  Concept MvT Boek 4, p. 9. Uit de concept MvT bij Boek 4 (p. 63) blijkt overigens dat de opname niet zelf in 
het vonnis wordt opgenomen: in het vonnis komt een beschrijving “van de waarneming die de rechter of 
rechters bij het bekijken of luisteren van die opname hebben gedaan”. De erkenning van opnamen van beeld of 
geluid als wettig bewijsmiddel betekent niet dat de wettelijke verbaliseringsplicht een andere inhoud krijgt 
of niet langer behoeft te worden nageleefd: het opmaken van een proces-verbaal in relatie daartoe kan 
slechts onder verantwoordelijkheid van het OM achterwege worden gelaten ( concept MvT Boek 4, p. 64). 

747  Vgl. Soo 2018. In relatie tot het recht op rechtsbijstand schreef zij: “when it comes to the enhancement of the 
right, the strength of a remedy is one of the key issues. The remedy depends on the content of the right – Ubi jus 
ibi remedium – where there is a right, there is also a remedy. For example, if national law provides the right to 
have counsel present during questioning, but assigns no additional duties to counsel in terms of his/her 
obligations, i.e. counsel is passive during this stage, then no remedy can follow as there has been no violation of 
the right. If the very same counsel sits passively during questioning in a country that obliges counsel to actively 
advise the suspect during questioning, a remedy should follow, as there has been a violation of the right. 
However, the content of the right also depends on the remedy – Ubi remedium ibi ius – where there is no remedy, 
there is no right. This means that without a strong, effective remedy, the right loses its meaning not only in cases 
where it has been violated, but potentially in all cases, as the authorities are not motivated to respect it. 
Therefore, the remedy is only effective if it rectifies a definite violation, and prevents violations in the future.”  

748  Eén van de redenen om de inhoud van art. 359a Sv niet ongewijzigd in het nieuwe wetboek over te nemen, is 
dat art. 359a Sv het verbinden van processuele sancties aan onrechtmatig handelen als een bevoegdheid van 
de rechter formuleert. Het verbinden van processuele sancties aan onrechtmatig handelen is evenwel niet 
enkel een taak van de rechter: ook officieren van justitie (en opsporingsambtenaren) kunnen geroepen zijn 
te beoordelen of aan onrechtmatig handelen een processuele sanctie dient te worden verbonden, 
bijvoorbeeld bij de vraag of een strafbeschikking kan en moet worden opgelegd. Een andere reden om de 
inhoud van art. 359a Sv niet ongewijzigd over te nemen is dat deze bepaling geen normatief richtsnoer biedt 
bij de toepassing van processuele sancties. Het samenstel van voorgestelde bepalingen beoogt beide 
gebreken te ondervangen. Daarmee is overigens niet beoogd om de onderlinge verhouding tussen de drie 
sancties te wijzigen (concept MvT Boek 4, p. 86-87). 

749  Het voorgestelde artikel gaat uit van een belangenafweging. Die belangenafweging is evenwel volgens de 
concept MvT niet aan de orde bij schending van een aantal strafprocessuele normen, welke normen 
hoofdzakelijk verband houden met het recht van de verdachte om in vrijheid te verklaren. Zo is 
bewijsuitsluiting aangewezen als verzuimd is om de verdachte voorafgaand aan zijn verhoor de cautie te 
geven, tenzij de verdachte daardoor niet in zijn belangen is geschaad. Bewijsuitsluiting dient ook te volgen 
als de aangehouden verdachte voorafgaand aan zijn politieverhoor niet met zijn advocaat heeft kunnen 
overleggen, dan wel indien het functioneel verschoningsrecht is geschonden (en daaronder vallende 
informatie in het procesdossier terecht is gekomen) (concept MvT Boek 4, p. 90 en p. 195). 
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komt met het ‘belang van een goede rechtsbedeling’. De thans in art. 359a Sv – althans de 
daarop gebaseerde jurisprudentie – opgenomen beperking dat sprake moet zijn van 
vormverzuimen begaan tijdens het voorbereidend onderzoek (naar het tenlastegelegde feit) 
komt daarbij te vervallen. Daarmee heeft het voorgestelde art. 4.3.2.6 in potentie een ruimer 
bereik dan het huidige art. 359a Sv (althans de daarop gebaseerde jurisprudentie van de 
Hoge Raad). Dat heeft tot gevolg dat ook aan onrechtmatig handelen dat buiten het 
voorbereidend onderzoek (dan wel buiten de strafvorderlijke context) heeft 
plaatsgevonden, processuele sancties kunnen worden verbonden.750 Dat geldt derhalve ook, 
indien het onrechtmatig handelen tijdens het onderzoek ter zitting heeft plaatsgehad. 
Vertrekpunt is “de gedachte dat het voor de rechtsgevolgen die aan onrechtmatig handelen 
worden verbonden in beginsel niet uit dient te maken waar en wanneer onrechtmatig wordt 
gehandeld”.751 
 
Indien (de Nederlandse) politie en justitie bij de onrechtmatigheid niet betrokken zijn 
geweest, is bewijsuitsluiting (eerst) in het belang van een goede rechtsbedeling, indien de 
ernst van de inbreuk op de rechten van de verdachte zwaarder weegt dan de met 
veroordeling en bestraffing gemoeide belangen (lid 2). Zijn het wel (Nederlandse)752 
opsporingsambtenaren die onrechtmatig hebben gehandeld, dan kan het belang van een 
goede rechtsbedeling meebrengen dat de resultaten als bewijs worden uitgesloten, ten 
einde te bevorderen dat in overeenstemming met de geschonden norm wordt gehandeld 
(lid 3).  
 
Verlies van het vervolgingsrecht door het openbaar ministerie753 is (volgens het 
voorgestelde art. 3.1.8) bij onrechtmatig handelen aan de orde indien ernstig afbreuk is 
gedaan aan het recht van de verdachte op een eerlijk proces of indien de vervolging ten 
gevolge van onrechtmatig handelen op een andere grond niet te verenigen is met een goede 
procesorde. ‘Ernstige afbreuk’ wordt in ieder geval gedaan indien – kort gezegd – sprake is 
van strijd met het zogenoemde ‘Tallon-criterium’.754 Verlies van het vervolgingsrecht op 
grond van – kort gezegd – ‘ernstige inbreuk’ kan volgens de concept MvT voorts in de rede 
liggen indien het handelen van opsporingsambtenaren of het openbaar ministerie tot gevolg 
heeft gehad dat de verdediging mogelijkheden tot het onderzoeken van de betrouwbaarheid 
van belastend bewijsmateriaal of tot het in geding brengen van ontlastend bewijsmateriaal 
zijn ontnomen, bijvoorbeeld indien de verdediging ten onrechte niet in de gelegenheid is 
geweest een tegenonderzoek te (laten) verrichten.755 Van onverenigbaarheid met een goede 
procesorde is – behoudens zwaarwegende omstandigheden (zoals buitengewoon ernstige 
strafbare feiten)756 – (in ieder geval)757 sprake indien onjuist of onvolledig verslag is gedaan 

                                                             
750  Concept MvT Boek 4, p. 88-100. 
751  Concept MvT Boek 4, p. 89. 
752  Concept MvT Boek 4, p. 202-203. 
753  Het voorgestelde art. 3.1.8 verwijst niet naar niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie, maar naar 

het verlies van het recht om de verdachte te vervolgen. Dat houdt verband met het feit dat de norm niet 
langer uitsluitend bij de behandeling van de zaak van toepassing is, maar zich ook richt tot het openbaar 
ministerie als het de vervolgingsbeslissing neemt. “Strafvervolging behoort achterwege te blijven indien 
ernstige afbreuk is gedaan aan het recht van de verdachte op een eerlijk proces of indien de vervolging op een 
andere grond niet te verenigen is met een goede procesorde. En die norm is ook bij buitengerechtelijke 
afdoening van toepassing; vervolging door een strafbeschikking moet eveneens met een goede procesorde te 
verenigen zijn.” Concept MvT Boek 4, p. 95. 

754  Concept MvT Boek 4, p. 209. Het ‘Tallon-criterium’ houdt in dat de verdachte door een opsporingsambtenaar, 
dan wel door een persoon voor wiens handelen de politie of het openbaar ministerie verantwoordelijk is, 
niet mag worden gebracht tot het begaan van het strafbare feit waarop zijn opzet tevoren niet reeds was 
gericht, op straffe van niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie. Vgl. HR 29 juni 2010, NJ 
2010/441m.nt. T.M. Schalken. 

755  Concept MvT Boek 4, p. 209-211. 
756  Concept MvT Boek 4, p. 95. 
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van ernstig onrechtmatig handelen door een opsporingsambtenaar en dit verzuim niet tijdig 
wordt rechtgezet, waarbij deze tijdigheid overigens niet nader is geconcretiseerd. Centraal 
staat daarbij – anders dan naar huidig recht – niet het verwijt dat aan het openbaar 
ministerie kan worden gemaakt, maar het resultaat van het onrechtmatig handelen.758  
 
Onrechtmatig handelen door justitie en politie leidt tot strafvermindering, indien het 
daardoor veroorzaakte nadeel langs die weg kan worden gecompenseerd759 en 
strafvermindering in het belang is van een goede rechtsbedeling (voorgesteld art. 44b Sr).760  
 
4.4.5.  Het vonnis  
 
Zoals ook naar huidig recht, eindigt een berechting naar komend recht per definitie in een 
vonnis. Qua inhoud van het vonnis is naar komend recht uitgangspunt dat beslissingen op 
zowel formele als materiële vragen in het vonnis met redenen zijn omkleed, voor zover dit 
voor de begrijpelijkheid van die beslissingen nodig is (art. 4.3.4.2 lid 1).761 Indien de 
rechtbank in strijd met een door de verdachte uitdrukkelijk voorgedragen standpunt 
aanneemt dat het tenlastegelegde een strafbaar feit oplevert of een bepaalde 
strafuitsluitingsgrond of wettelijke strafverminderingsgrond niet van toepassing is, dient 
het vonnis, zoals ook thans het geval is, daartoe de redenen te bevatten (art. 4.3.4.3 lid 2; zie 
thans art. 358 lid 3 Sv). Het derde lid bepaalt, eveneens conform huidig recht (art. 359 lid 2 
Sv), dat indien de rechtbank anderszins afwijkt van een door de verdachte of officier van 
justitie uitdrukkelijk voorgedragen standpunt, het vonnis de redenen moet geven die tot die 
afwijking hebben geleid, indien het standpunt deugdelijk is onderbouwd.762 Verweren als 
bedoeld in art. 359a Sv komen onder het ‘algemene regime’ te vallen, hetgeen betekent dat 
de rechter tot een nadere toelichting is gehouden, als uit de stukken van het geding een 
ernstig vermoeden voortvloeit dat sprake is van onrechtmatig handelen dat een processuele 
sanctie behoeft. Door of namens de verdachte betrokken standpunten in relatie tot 
onrechtmatig handelen brengen pas een verplichting tot motivering met zich, als aan de 
eisen van art. 4.3.4.3 lid 3 is voldaan.763 
 

                                                                                                                                                                                      
757  Hoewel de formulering van art. 3.1.8 lid 3 anders zou kunnen doen vermoeden, volgt uit de concept MvT 

Boek 4 (p. 95) dat het tweede en derde lid geen limitatieve opsomming van normen bevatten die tot 
toepassing van het eerste lid aanleiding kunnen geven.  

758  Concept MvT Boek 4, p. 94. 
759 Centraal staat de vraag of het door het onrechtmatig handelen veroorzaakte nadeel door strafvermindering 

kan worden gecompenseerd. In de voorgestelde benadering is de door de Hoge Raad aangebrachte 
beperking dat verzuimen bij de aanhouding of inverzekeringstelling die bij de beoordeling van de 
rechtmatigheid van de inverzekeringstelling (ex art. 59a Sv) aan de rechter-commissaris voorgelegd hadden 
kunnen worden, niet tot strafvermindering kunnen leiden, niet overgenomen. In de voorgestelde benadering 
kan dat (dus) wel. Of dergelijk onrechtmatig handelen in het concrete geval tot strafvermindering leidt, 
wordt mede bepaald door het bewezenverklaarde feit, aldus de concept MvT Boek 4, p. 97.  

760  De voorgestelde normering van art. 44b Sr heeft de vorm van een wettelijke strafverminderingsgrond. Dat 
heeft onder meer tot gevolg dat de rechter, indien deze strafverminderingsgrond tot toepassing leidt, in het 
vonnis dient aan te geven in hoeverre deze grond de straf mede heeft bepaald. Het betekent voorts dat indien 
deze grond – in strijd met een door de verdachte uitdrukkelijk voorgedragen standpunt – door de rechter 
niet wordt toegepast, het vonnis in het bijzonder de redenen dient op te geven die daartoe hebben geleid. 
Concept MvT Boek 4, p. 96. 

761  Zie daartoe ook het voorgestelde art. 4.3.4.5, waarin is opgenomen dat in het geval van het gebruik van een 
betwiste verklaring of de betwisting van een schriftelijk stuk dat mededelingen bevat van (onder meer) een 
persoon die de juistheid van die mededelingen later bij een verhoor door een rechter heeft ontkend, de 
redenen die tot dat gebruik hebben geleid, in het vonnis moeten worden opgenomen.  

762  Het verschil tussen beide bepalingen is volgens de concept MvT gelegen in een ‘lichtere stelplicht’ in relatie 
tot standpunten die betrekking hebben op het huidige art. 358 lid 3 Sv: “een dergelijk standpunt behoeft niet 
deugdelijk te zijn onderbouwd wil het een reactie verdienen.” Concept MvT Boek 4, p. 10 en p. 77-80. 

763  Concept MvT Boek 4, p. 80. Kort gezegd is art. 4.3.4.3 lid 3 een samentrekking van het huidige art. 359a lid 2 
Sv (tweede volzin) en de daarop gebaseerde jurisprudentie.  
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Op grond van het voorgestelde art. 4.3.4.4 lid 1 kan in het vonnis – dat op grond van het 
voorgestelde artikel 4.2.4.11.3 lid 3 ‘om klemmende redenen die verband houden met de 
complexiteit van de zaak’ uiterlijk binnen zes weken na sluiting van het onderzoek ter 
zitting kan worden gewezen – worden volstaan met een opgave van bewijsmiddelen waaruit 
redengevende feiten en omstandigheden blijken, indien de verdachte het 
bewezenverklaarde heeft bekend, tenzij de verdachte nadien anders heeft verklaard. Indien 
de verdachte niet tot een gevangenisstraf van meer dan een jaar wordt veroordeeld, behoeft 
het vonnis volgens art. 4.3.4.4 lid 3 niet de redengevende feiten en omstandigheden, dan wel 
een opgave van de bewijsmiddelen, te bevatten; in dat geval wordt het vonnis eerst 
uitgewerkt indien binnen drie maanden na uitspraak een (gewoon) rechtsmiddel wordt 
aangewend. Indien de verdachte tot een gevangenisstraf van een jaar of meer wordt 
veroordeeld, dient de bewijsconstructie naar komend recht steeds in het vonnis te worden 
opgenomen. Dit samenstel van bepalingen betekent ten aanzien van een veroordelend 
vonnis in relatie tot rechtspersonen dat de redengevende feiten en omstandigheden, dan wel 
een opgave van de bewijsmiddelen, nimmer in het vonnis behoeven te worden opgenomen, 
maar dat alleen indien (tijdig) een (gewoon) rechtsmiddel tegen het vonnis wordt 
aangewend het vonnis wordt aangevuld. Die consequentie lijkt op voorhand niet een heel 
gelukkige te zijn. Uit de concept MvT bij Boek 4 blijkt (overigens) niet, dat de minister zich 
deze consequentie heeft gerealiseerd.  
 
Het vonnis wordt binnen twee dagen na de uitspraak ondertekend (art. 4.3.5.4) en door de 
officier ter beschikking gesteld aan de verdachte die niet bij de uitspraak aanwezig is 
geweest of diens raadsman (ar. 4.3.6.1). 
 

4.5.  Berechting in hoger beroep  
 
Naar komend recht kan de verdachte, zoals ook thans (art. 404 Sv), in de regel binnen 14 
dagen764 hoger beroep instellen tegen vonnissen betreffende misdrijven waarbij hij niet van 
de gehele tenlastelegging is vrijgesproken (art. 5.4.1.1.1).765 Ook de officier van justitie kan – 
eveneens binnen 14 dagen – hoger beroep instellen,766 waarbij geldt dat de officier van 
justitie, zoals ook de raadsman, dat naar komend recht nog slechts hetzij mondeling, hetzij 
elektronisch kan doen.767 
 
De thans op grond van art. 410 lid 1 Sv bestaande mogelijkheid om vervolgens binnen twee 
weken een schriftuur houdende grieven in te dienen – en in sommige gevallen feitelijk te 
moeten indienen, gelet op het bepaalde in art. 410 lid 3 jo art. 418 lid 3 Sv – vervalt, omdat 

                                                             
764  Zie art. 5.4.1.1.2 lid 1. 
765  Partieel hoger beroep is ook naar komend recht niet mogelijk, tenzij het vonnis cumulatief tenlastegelegde 

feiten betreft (zie art. 5.4.1.1.4 lid 2). Ook tegen vonnissen gewezen in relatie tot overtredingen staat voor de 
verdachte hoger beroep open, tenzij in eerste aanleg art. 9a Sr is toegepast of geen andere straf of maatregel 
is opgelegd dan een (totale) geldboete van EUR 50 (art. 5.4.1.1.1 lid 2). Het thans bestaande verlofstelsel 
wordt afgeschaft (concept MvT Boek 5, p. 5 en p. 36-37). Naar komend recht heeft de benadeelde partij in 
bepaalde gevallen een zelfstandig recht op hoger beroep (art. 5.4.1.2.1) en heeft de benadeelde partij voorts 
het recht haar vordering in hoger beroep te vermeerderen (zowel wanneer de benadeelde partij zelf hoger 
beroep instelt, als wanneer de benadeelde partij zich voegt in het hoger beroep van de officier van justitie of 
de verdachte), uiterlijk respectievelijk bij schriftuur en bij gelegenheid van voeging in hoger beroep. 
Hierdoor wordt naar het oordeel van de minister gewaarborgd dat de verdachte voor de terechtzitting in 
staat wordt gesteld zijn verdediging ten aanzien van de vermeerdering van de vordering voor te bereiden 
(art. 5.4.2.7 lid 4 en concept MvT Boek 5, p. 38-45). Het zelfstandige recht op hoger beroep van de 
benadeelde partij vormt een opmerkelijke ‘systeembreuk’, die ten tijde van de totstandkoming van het 
voorgestelde Boek 1, wat de minister betrof, in het geheel niet aan de orde was. 

766  Anders dan naar huidig recht (art. 406 Sv), kan hoger beroep tegen beslissingen betreffende de voorlopige 
hechtenis direct worden ingesteld. Zie daartoe art. 5.4.1.1.3 en art. 2.5.4.3.3.5 en art. 2.5.4.3.4.1. 

767  Zie art. 5.2.1.2 lid 4. Het vereiste van het opmaken van een akte rechtsmiddel vervalt. Deze wordt vervangen 
door een verplichting voor de griffiemedewerker om het rechtsmiddel vast te leggen in een register en een 
afschrift daarvan bij de processtukken te voegen. Zie concept MvT Boek 5, p. 11-12 en p. 16-17. 
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deze termijn in de praktijk in veel gevallen “te kort is voor het formuleren van 
richtinggevende bezwaren tegen het vonnis en eventuele onderzoekswensen, bijvoorbeeld 
doordat het volledige vonnis (inclusief de bewijsmiddelen) nog niet beschikbaar is of omdat de 
verdachte nog geen raadsman heeft die kan bijstaan bij het opstellen van een schriftuur”.768 In 
plaats daarvan gaat het recht om een schriftuur houdende bezwaren in te dienen (tenzij de 
verdachte zelf geen hoger beroep heeft ingesteld) onderdeel vormen van de mededelingen 
die de voorzitter aan de verdachte doet betekenen nadat de stukken van het geding bij het 
hof zijn binnengekomen.769 Door die betekening neemt de berechting in hoger beroep een 
aanvang (art. 5.4.2.1 lid 1).770 Daarbij wordt de verdachte ook gewezen op zijn recht om 
verzoeken bij de voorzitter te doen met het oog op de terechtzitting, zijn recht op 
rechtsbijstand en zijn recht om kennisneming van de processtukken (art. 5.4.2.1 lid 2). Voor 
de mogelijkheid om een schriftuur met bezwaren in te dienen kan de voorzitter op grond 
van het zesde lid een termijn stellen. En hoewel de verdachte – zoals ook thans – ook eerst 
ter zitting in hoger beroep zijn bezwaren tegen het vonnis kan opgeven, is uitgangspunt dat 
dit reeds bij schriftuur gebeurt.771 
 
Na de betekening kan de verdachte de voorzitter schriftelijk verzoeken (a) getuigen en 
deskundigen voor de zitting in hoger beroep te doen oproepen (art. 5.4.2.2 lid 1), en/of (b) 
te bevelen dat de advocaat-generaal zo nauwkeurig mogelijk omschreven stukken bij de 
processtukken voegt, dan wel stukken van overtuiging overlegt (art. 5.4.2.2 lid 2). Ook in 
hoger beroep dient een dergelijk verzoek te worden ingediend binnen twee weken na 
betekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving (“bij voorkeur in de schriftuur met 
bezwaren”),772 welke termijn door de voorzitter ambtshalve of op verzoek van de verdachte 
eenmaal met twee weken kan worden verlengd (art. 5.4.2.2 lid 2 en 3). In een langere 
termijn is ook in hoger beroep niet voorzien, “omdat redelijkerwijs niet voorstelbaar is dat 
het niet lukt om binnen vier weken verzoeken in te dienen”.773 Voor de advocaat-generaal 
geldt eenzelfde termijn op grond van het voorgestelde art. 5.4.2.2 lid 4 – ‘de voorzitter stelt 
de advocaat-generaal in de gelegenheid op een verzoek van de verdachte te reageren’ – niet. 
Het gemaakte onderscheid tussen de behandeling van procespartijen wordt (ook hier) in de 
concept MvT niet nader toegelicht. 
 

                                                             
768  Concept MvT Boek 5, p. 12 en p. 18.  
769  Dit betreft volgens de concept MvT Boek 5 (p. 19) “de processtukken, waaronder het uitgewerkte vonnis, 

inhoudende de bewijsmiddelen, en het proces-verbaal van de terechtzitting”, dat laatste tenzij art. 4.4.9 lid 2 
onder c van toepassing is.  

770  Concept MvT Boek 5, p. 19. 
771 Voor de verdachte is het indienen van een schriftuur houdende grieven facultatief; de verdachte kan voor het 

eerst op de terechtzitting in hoger beroep zijn bezwaren tegen het vonnis opgeven, dan wel zijn eerder 
opgegeven bezwaren daarbij wijzigen en/of aanvullen. De bewoordingen opgenomen in art. 5.4.4.3 – waarin 
zal worden bepaald dat de voorzitter na voordracht van de advocaat-generaal de omvang van het hoger 
beroep vaststelt en degene die het hoger beroep heeft ingesteld in de gelegenheid stelt de bij schriftuur 
opgegeven bezwaren tegen het vonnis toe te lichten – signaleren echter dat in beginsel wordt verlangd dat 
degene die hoger beroep instelt, voor de terechtzitting in hoger beroep een schriftuur met bezwaren indient 
(en niet pas op de terechtzitting bezwaren opgeeft). “Tijdige kenbaarheid van de bezwaren bevordert immers 
een goede voorbereiding van de zaak en een efficiënte behandeling op de zitting” (Concept MvT Boek 5, p. 89). 
Voor de officier van justitie die appel instelt blijft het indienen van een appelschriftuur verplicht op grond 
van art. 5.4.2.1 lid 4. Deze schriftuur dient te worden ingediend na kennisgeving van de griffie van het 
gerechtshof dat de stukken zijn binnengekomen (zie o.a. concept MvT Boek 5, p. 20). Overigens geldt ook 
naar komend recht dat het gegeven dat de officier van justitie geen schriftuur heeft ingediend, niet 
automatisch tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie leidt in hoger beroep: op grond van art. 
5.4.4.10 lid 2 onder a kan het hof het openbaar ministerie in dat geval niet-ontvankelijk verklaren. Dat laatste 
geldt – op grond van art. 5.4.4.10 lid 2 onder b – ook ten aanzien van de verdachte, in de situatie dat de 
verdachte geen schriftuur heeft ingediend en evenmin ter zitting in hoger beroep bezwaren tegen het vonnis 
heeft opgegeven.  

772  Concept MvT Boek 5, p. 12. Ook in hoger beroep kan de termijn van twee weken met instemming van de 
verdachte worden verkort. Zie art. 5.4.2.2. 

773  Concept MvT Boek 5, p. 21.  
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Ook in hoger beroep kan een verzoek van de verdachte om getuigen en/of deskundigen op 
te roepen voor de zitting niet (door de voorzitter van het hof) worden ingewilligd, indien de 
advocaat-generaal aanvoert dat hij van oordeel is dat de gezondheid of het welzijn van de 
getuige of deskundige door het afleggen van de verklaring ter zitting in gevaar wordt 
gebracht en het voorkomen daarvan zwaarder weegt dan het belang om de deskundige ter 
zitting te kunnen ondervragen, sprake is van een bedreigde of afgeschermde getuige, dan 
wel de getuige is toegezegd dat hij alleen als bedreigde of afgeschermde getuige wordt 
gehoord (art. 5.4.2.2 lid 5). Zoals in eerste aanleg, kunnen getuigen en deskundigen met 
instemming van de advocaat-generaal en de verdachte ook (en in plaats van het verhoren 
ter zitting) door de rechter-/raadsheer-commissaris worden verhoord (lid 6).774  
 
In een mogelijkheid om in de periode na het instellen van het hoger beroep en voorafgaande 
aan de berechting in hoger beroep een verzoek tot de rechter-/raadsheer-commissaris te 
richten (het huidige art. 411a Sv), voorziet het gemoderniseerde wetboek voor de 
verdediging niet. Dat is in die zin anders voor de advocaat-generaal, dat deze kan op grond 
van het voorgestelde art. 5.4.2.3 lid 1 schriftelijk kan vorderen dat de voorzitter van het hof 
de rechter/raadsheer-commissaris zal opdragen onderzoek te verrichten, onder aanduiding 
van het onderwerp van onderzoek en (zo nodig) de wijze waarop dit moet worden 
ingesteld. De advocaat-generaal komt daarbij – ten aanzien van deskundigen – de 
bevoegdheden toe die in het huidige art. 150-150c aan de officier van justitie zijn 
toebedeeld. Het onderscheid tussen de positie van de advocaat-generaal en die van de 
verdediging wordt door de concept MvT niet anders toegelicht, dan met verwijzing naar het 
feit dat de praktijk een andere is dan ligt besloten in art. 411a Sv.775 Het voorstel is om de 
gegroeide praktijk thans van een wettelijke grondslag te voorzien. Deze praktijk bevordert 
volgens de concept MvT een efficiënte behandeling op de terechtzitting. Waarom een 
efficiënte behandeling van het hoger beroep niet evenzeer zou (kunnen) worden gediend 
met een mogelijkheid – een recht – van de verdediging om na het instellen van hoger beroep 
en voor aanvang van de berechting in hoger beroep de rechter-/raadsheer-commissaris om 
(aanvullend) onderzoek te verzoeken, vermeldt de concept MvT niet.776  
 
Bij inwilliging777 van door de verdachte aan de voorzitter van het hof gedane verzoeken tot 
het doen oproepen van getuigen en/of deskundigen, het doen voegen van stukken of het 
doen overleggen van stukken van overtuiging, beveelt de voorzitter de advocaat-generaal 
aldus (art. 5.4.2.2 lid 7).778 Verzoeken die buiten de hiervoor genoemde termijn van 
(tweemaal) twee weken worden gedaan, worden op dezelfde wijze beoordeeld, tenzij de 

                                                             
774  De rechter- of raadsheer-commissaris is na verwijzing alleen bevoegd het onderzoek te doen dat door de 

voorzitter is bevolen en waartoe hem de stukken ter beschikking zijn gesteld (concept MvT Boek 5, p. 24).  
775  Volgens de concept MvT gaat art. 411a Sv er vanuit dat de verdachte of het openbaar ministerie rechtstreeks 

onderzoekswensen bij de rechter- of raadsheer-commissaris indient, waarop deze daarop beslist. Bij de 
meeste hoven is het volgens de concept MvT evenwel zo dat zoveel mogelijk reeds voor de terechtzitting 
door zogenaamde ‘poortraadsheren’ wordt beslist op onderzoekswensen, veelal opgegeven bij schriftuur. 
Deze ‘poortraadsheren’ bezien alleen of bepaalde verzoeken, ‘gehoord de advocaat-generaal’, kunnen 
worden toegewezen. Afwijzende beslissingen worden niet genomen, omdat daarmee een voorschot wordt 
genomen op een onbevangen oordeelsvorming door de zittingscombinatie. Indien een verzoek niet wordt 
ingewilligd, moet het verzoek op de terechtzitting aan de orde worden gesteld.  

776 Het schrappen van art. 411a Sv stemt de respondenten in de (beide) focusgroepen niet erg tot tevredenheid; 
zowel advocaten als de bij de ‘focusgroep OM’ betrokken AG zien van art. 411a Sv wel degelijk het nut. Dat 
geldt voor de strafrechtadvocaten bijvoorbeeld omdat het horen van een getuige op verzoek van de 
verdediging op de voet van art. 411a Sv de verdediging tot de conclusie kan brengen dat het reeds ingestelde 
hoger beroep dient te worden ingetrokken. Zie daartoe par. 5.2.5.  

777  De voorzitter van het hof kan – zoals ook de voorzitter van de rechtbank – alleen in toewijzende zin 
besluiten. Het definitief afwijzen van verzoeken kan slechts door het hof als geheel geschieden (concept MvT 
Boek 5, p. 12). 

778  Zowel de advocaat-generaal als de verdachte kan in hoger beroep ook zelf nieuwe stukken of stukken van 
overtuiging overleggen. Indien deze stukken pas op de terechtzitting worden overgelegd, voegt het hof deze 
bij de processtukken indien dat in het belang is van een behoorlijke rechtspleging (art. 5.4.2.6 lid 1). 
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voorzitter van het hof (‘meteen’) van oordeel is dat het verzoek zich, gelet op het tijdstip dat 
voor de terechtzitting is bepaald, niet voor inwilliging leent (lid 8). Zie daartoe – meer in het 
bijzonder omtrent de vraag welk beslissingscriterium daarbij van toepassing is – hetgeen in 
relatie tot het inwilligen van verzoeken door de voorzitter van de rechtbank is opgemerkt in 
par. 4.4.1. 
 
Een dag voor de behandeling van het hoger beroep wordt zo spoedig mogelijk bepaald door 
de voorzitter, in overleg met de advocaat-generaal en zo mogelijk in overleg met de 
verdachte of diens raadsman779 (art. 5.4.2.4), waarbij – zoals ook in eerste aanleg – dan 
rekening kan worden gehouden met het eventuele onderzoek door de rechter- of raadsheer-
commissaris waartoe de voorzitter (met instemming van de advocaat-generaal en de 
verdachte) heeft besloten en de termijn waarop dat onderzoek kan worden uitgevoerd.780 
Na dagbepaling wordt de verdachte door de advocaat-generaal opgeroepen voor de 
terechtzitting in hoger beroep (art. 5.4.3.1 lid 1).781  
 
Strafzaken worden in hoger beroep behandeld door een meervoudige kamer (art. 5.4.3.2), 
tenzij de strafzaak in eerste aanleg door een kanton- of politierechter is behandeld en de 
verdachte daarbij een straf of maatregel is opgelegd (lid 2).782 Ten opzichte van het huidige 
recht (art. 411 lid 2 Sv) betekent deze bepaling dat naar komend recht (in beginsel) veel 
meer zaken in hoger beroep enkelvoudig zullen worden afgedaan.783  
 
Op de behandeling van het hoger beroep door het hof zijn de bepalingen van Boek 4, 
hoofdstuk 1 t/m 3 (en derhalve alle bepalingen beginnend met 4.1, 4.2 en 4.3) van 
overeenkomstige toepassing, voor zover daarvan in titel 4.4 van Boek 5 niet wordt 
afgeweken (art. 5.4.4.1). 
 

                                                             
779  Volgens de concept MvT hebben verreweg de meeste verdachten die in hoger beroep komen rechtsbijstand. 

Dat percentage was volgens een factsheet van het WODC bij zaken berecht door het Hof Den Haag in 2013 
93,5% (concept MvT Boek 5, p. 11). Of dat percentage zich ook thans nog op eenzelfde niveau bevindt, is (de 
onderzoekers) onbekend.  

780  Op grond van art. 5.4.2.5, waarin onder meer art. 4.1.1.3, art. 4.1.1.5 en art. 4.1.1.6 van overeenkomstige 
toepassing worden verklaard op het hoger beroep, kan de voorzitter van het hof vooraf overleg met de 
advocaat-generaal en de verdachte voeren, bepalen dat de terechtzitting zal worden voorafgegaan door een 
schriftelijke ronde en/of dat de inhoudelijke behandeling wordt voorafgegaan door een regiezitting. Zie ook 
concept MvT Boek 5, p. 23. 

781  Indien alleen de officier van justitie hoger beroep instelt, kan dagbepaling op grond van art. 5.4.2.4 lid 2 
slechts plaatsvinden nadat de termijn voor het instellen van hoger beroep voor de verdachte is verstreken en 
de schriftuur van het openbaar ministerie aan de verdachte is betekend. De betekening dient in dat geval 
voorts in persoon te geschieden, opdat wordt voorkomen dat de verdachte in hoger beroep wordt 
veroordeeld zonder ooit in persoon op de hoogte te zijn gesteld van de vervolging (concept MvT Boek 5, p. 
25). 

782  De berechtingscapaciteit in hoger beroep in zaken van een relatief gering belang zal daardoor, zo is de in de 
concept MvT uitgesproken verwachting, worden vergroot, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van de 
kwaliteit van de berechting. Zie concept MvT Boek 5, p. 5 en meer uitgebreid p. 83-86. Verkorting van de 
doorlooptijden in hoger beroep is volgens de concept MvT ook noodzakelijk, omdat de behandelduur van 
strafzaken in hoger beroep nog ver van de norm verwijderd is. De enkelvoudige kamer van het hof is – zoals 
de politierechter – niet bevoegd tot het opleggen van een gevangenisstraf van meer dan een jaar (art. 5.4.3.2 
lid 4).  

783  Volgens het voorgestelde art. 5.4.3.2 lid 2 worden strafzaken, die in eerste aanleg door de kantonrechter of 
de politierechter zijn behandeld en waarin de verdachte ter zake van hetgeen in zijn zaak is bewezen 
verklaard een straf of maatregel is opgelegd, in hoger beroep behandeld door een enkelvoudige kamer van 
het gerechtshof. Daarmee wijkt de regeling af van het huidige recht. In het huidige art. 411 lid 2 Sv is 
namelijk bepaald dat een zaak in hoger beroep door een enkelvoudig kamer kan worden behandeld, indien 
(a) de zaak naar het aanvankelijk oordeel van het openbaar ministerie van eenvoudige aard is en de 
verdachte ter zake van hetgeen in eerste aanleg bewezen is verklaard, een straf of maatregel is opgelegd; en 
tevens (b) de zaak in eerste aanleg door de politierechter is behandeld en daarbij niet een gevangenisstraf 
van meer dan zes maanden is opgelegd. Die afwijking van het huidige recht is expliciet door de minister zo 
bedoeld (concept MvT Boek 5, p. 83-85). Volgens de concept MvT Boek 5 (p. 85) blijft de bevoegdheid tot 
verwijzing naar de meervoudige kamer op grond van art. 1.2.1.7 (wel) bestaan.  
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Na voordracht van de advocaat-generaal stelt de voorzitter de omvang van het hoger beroep 
vast en geeft hij degene die in het hoger beroep heeft ingesteld de gelegenheid om de bij 
schriftuur opgegeven bezwaren tegen het vonnis toe te lichten (art. 5.4.4.3 lid 1). Die 
bezwaren mogen ter zitting worden gewijzigd of aangevuld (art. 5.4.3.3 lid 3). Zoals ook 
thans (art. 415 lid 2 Sv), richt het hof het onderzoek op de terechtzitting op de opgegeven 
bezwaren en op hetgeen het overigens nodig oordeelt (art. 5.4.4.4); een systeem dat 
overigens – blijkens de respondenten van de beide focusgroepen – in de praktijk niet geheel 
naar tevredenheid van een ieder functioneert; zie par. 5.2.5. 
 
Niet verschenen getuigen – waaronder begrepen getuigen om wiens verhoor de verdediging 
tijdig heeft verzocht, maar welke verzoeken door de voorzitter niet zijn ingewilligd – 
worden in beginsel opnieuw opgeroepen; hernieuwde oproeping kan evenwel onder 
omstandigheden worden geweigerd (art. 5.4.4.5 lid 1 en 2). Bepalend daarbij is het 
verdedigingsbelang.784 De oproeping van getuigen om wie niet tijdig (in de zin van art. 
5.4.2.2 lid 2) is verzocht (en die door de voorzitter van het hof niet zijn ingewilligd), dan wel 
van getuigen die op de terechtzitting in eerste aanleg of door de rechter-commissaris zijn 
gehoord in aanwezigheid van de verdachte, kan worden geweigerd indien het hof de 
oproeping niet noodzakelijk oordeelt in het belang van een behoorlijke behandeling van de 
zaak (lid 3). In genoemde bepaling wordt – anders dan in haar voorganger (art. 418 Sv) – 
niet verwezen naar deskundigen; een schakelbepaling in relatie tot deskundigen is wel 
opgenomen in de in art. 5.4.4.1 van overeenkomstige toepassing verklaarde hoofdstukken 1 
t/m 3 van Boek 4, maar erg overzichtelijk is het gemoderniseerde wetboek – alle 
bedoelingen ten spijt – in dat opzicht (bepaald) niet.  
 
Processtukken die in eerste aanleg ter sprake zijn gebracht, mogen op grond van art. 5.4.4.6 
lid 1 (art. 417 Sv) ook in hoger beroep als besproken worden aangemerkt. De verdachte kan 
op grond van het tweede lid verzoeken dat bepaalde processtukken opnieuw ter sprake 
worden gebracht; aan dat verzoek wordt gevolg gegeven, voor zover het hof oordeelt dat 
daardoor redelijke grenzen niet worden overschreden. In de procedure in hoger beroep 
kunnen door de advocaat-generaal en de verdachte ook nieuwe stukken aan het hof worden 
verstrekt. Indien deze stukken pas op de terechtzitting worden overgelegd, voegt het hof 
deze bij de processtukken indien dat in het belang is van een behoorlijke rechtspleging (art. 
5.4.2.6 lid 1). Dat criterium lijkt beperkter dan de maatstaf die de Hoge Raad aan het (op een 
laat moment) voegen van stukken heeft aangelegd, en die inhoudt dat stukken die ter 
terechtzitting worden overgelegd slechts dan niet aan de processtukken worden 
toegevoegd, indien dit in strijd zou zijn met de beginselen van een behoorlijke 
procesorde.785 
 
Op grond van art. 5.4.4.9 lid 2 vindt de beraadslaging in hoger beroep – zoals ook thans (art. 
422 lid 2 Sv) – plaats naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger 
beroep en het onderzoek in eerste aanleg, zoals dat volgens het proces-verbaal van die 
zitting heeft plaatsgehad. 
 
Essentieel anders is evenwel – wettelijk gezien althans786 – het beslismodel dat het hof 
hanteert. Dat beslismodel voorziet niet langer in een volledig ambtshalve toetsing van de 

                                                             
784  Concept MvT Boek 5, p. 22. Voor zover het niet door de voorzitter van het hof ingewilligde verzoeken tot het 

oproepen van getuigen en/of deskundigen betreft, dient het verzoek door de verdediging overigens wel ter 
zitting herhaald te worden (concept MvT Boek 5, p. 90). In hoger beroep kan ook naar komend recht – zoals 
thans ex art. 420 Sv – nader onderzoek door de rechter-commissaris of raadsheer-commissaris plaatsvinden. 
Dat onderzoek wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van boek 2, hoofdstuk 10 (‘onderzoek door 
de rechter-commissaris’) (art. 5.4.4.8).  

785  HR 29 juni 2010, NJ 2010/409. 
786  Vgl. de focusgroepen (par. 5.2.5); daarin werd aangegeven dat men niet veel veranderingen verwacht ten 

opzichte van de situatie onder de huidige regeling met betrekking tot het hoger beroep.  
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vragen van art. 348-350 Sv in hoger beroep en doet daarmee volgens de concept MvT meer 
recht aan het karakter van het voortbouwend appel.787 In de kern houdt dit model in dat de 
appelrechter een beslissing van de eerste rechter waartegen geen bezwaren zijn ingediend, 
in beginsel niet hoeft over te doen. Anders dan in het huidige wettelijke stelsel bevestigt het 
hof een dergelijke beslissing echter niet, zodat het hof die beslissing ook niet voor zijn 
rekening neemt.788 Daarmee is die beslissing in cassatie onaantastbaar.789 Het voorgestelde 
beslismodel betekent onder meer dat het hof niet meer verplicht is te onderzoeken of het 
zich kan verenigen met het vonnis van de eerste rechter. Het betekent ook dat het arrest van 
het hof geen bewezenverklaring hoeft in te houden, indien de bezwaren zich richten tegen 
de opgelegde straf en het hof geen ambtshalve wijzigingen aanbrengt in de 
bewezenverklaring.790 
 
Volgens het voorgestelde art. 5.4.4.10 kan het hof  

- het hoger beroep op grond van het derde lid verwerpen voor zover het hof de 
bezwaren die tegen het vonnis zijn ingebracht ongegrond acht en ambtshalve geen 
reden ziet voor vernietiging van het vonnis;  

- het hoger beroep op grond van het vierde lid met aanvulling of verbetering van de 
gronden verwerpen voor zover het (a) de bezwaren die tegen het vonnis zijn 
ingebracht gegrond acht, maar deze niet hoeven te leiden tot vernietiging; of (b) het 
ambtshalve van oordeel is dat ten aanzien van andere in het vonnis opgenomen 
beslissingen aanvulling of verbetering van gronden aangewezen is;  

- het vonnis op grond van het vijfde lid vernietigen voor zover het hof (a) de bezwaren 
die tegen beslissingen in dat vonnis zijn ingebracht gegrond acht en het belang van 
een goede rechtsbedeling vernietiging van die beslissingen vergt of (b) ambtshalve 
van oordeel is dat dit belang vernietiging van andere in het vonnis opgenomen 
beslissingen vergt. Het zesde lid bepaalt dat het belang van een goede rechtsbedeling 
in ieder geval vernietiging van een in eerste aanleg genomen (en in het vonnis 
opgenomen) beslissing vergt, indien (a) geen recht op strafvordering bestaat, terwijl 
de beslissing op het bestaan van dat recht gebaseerd is; (b) het bewezenverklaarde 
niet onder een wettelijke strafbepaling valt; of (c) de oplegging van een straf of 
maatregel niet op de wet berust.  

 
In geval van vernietiging doet het hof steeds wat de rechtbank had behoren te doen (art. 
5.4.4.10 lid 7). In geval waarin de toetsing het hof geen reden geeft tot vernietiging van 
(onderdelen van) het vonnis, is het hof in beginsel niet gehouden om zich hierover in het 
arrest te verantwoorden, tenzij dat (op grond van het achtste lid) nodig is voor de 
begrijpelijkheid van die beslissingen.791  
 
Het aldus voorgestelde beslismodel betekent dat het hof ook naar komend recht de 
bevoegdheid heeft om een vonnis integraal te vernietigen, indien ‘het belang van een goede 
rechtsbedeling’ dat vergt.792 Waar het evenwel en getuige de concept MvT in de kern om 
gaat, is dat de appelrechter zich in zijn arrest, in zaken waarin dit (goed) mogelijk is, zal 
mogen beperken tot een beslissing op de bezwaren en tot een respons naar aanleiding van 
de eventueel op de terechtzitting in hoger beroep naar voren gebrachte, uitdrukkelijk 

                                                             
787   Concept MvT Boek 5, p. 9 en 28-29. 
788  Concept MvT Boek 5, p. 10. 
789  Het cassatieberoep kan zich slechts richten tot beslissingen die het hof heeft genomen. Dat betekent dat 

beslissingen waartegen in hoger beroep geen bezwaren zijn geuit (en die door het hof niet ambtshalve zijn 
beoordeeld), niet (meer) vatbaar zijn voor cassatie. Wel zal in cassatie (nog) geklaagd kunnen worden over 
het feit dat het hof ten onrechte heeft nagelaten ambtshalve een beslissing te nemen. Zie concept MvT Boek 5, 
p. 34.  

790  Concept MvT Boek 5, p. 30. 
791  Concept MvT Boek 5, p. 33.  
792  Concept MvT Boek 5, p. 33. 
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voorgedragen verweren en verzoeken.793 Die mogelijkheid is niet van belang gespeend: het 
betekent namelijk dat de appelrechter zich een (veel) meer lijdelijke houding kan 
‘aanmeten’ dan in het huidige procesmodel algemeen wordt aanvaard. Voor de verdachte is 
dat gegeven niet zonder betekenis; het betekent namelijk (ook) dat zwaarwegend belang 
toekomt aan de rechtsbijstand die de verdachte zowel in eerste aanleg als in hoger beroep 
heeft mogen ontvangen en hetgeen zijn raadsman daarbij namens de verdachte heeft 
betoogd (en vooral aan hetgeen de raadsman namens de verdachte niet heeft betoogd). 
 
4.6.  De verdediging ten gronde: verwachtingen en verantwoordelijkheden 
 

4.6.1.  Het verhoor van de verdachte  
 
De regeling omtrent het verhoor van de verdachte verandert niet of nauwelijks.794 Zo dient 
de verhorende ambtenaar – en daarmee derhalve ook de rechter(-commissaris) – ook naar 
komend recht zich in alle gevallen waarin iemand als verdachte wordt verhoord, te 
onthouden van alles wat de strekking heeft een verklaring te verkrijgen, waarvan niet 
gezegd kan worden dat zij in vrijheid is afgelegd; is de verdachte ook naar komend recht uit 
de aard der zaak niet verplicht tot antwoorden (art. 1.4.1.2);795 en wordt de verdachte voor 
het verhoor de cautie gegeven (art. 2.3.2.3/art. 2.10.2.1.5 en art. 4.2.2.2 lid 2). Zijn 
antwoorden moeten ook naar komend recht (zoveel mogelijk) in eigen woorden worden 
opgenomen; de verklaring zelf zoveel mogelijk in vraag- en antwoordvorm (art. 2.3.1.4/art. 
2.10.1.10 lid 2; zie thans art 29a Sv). Voorts dient de verdachte in de gelegenheid worden 
gesteld opmerkingen te maken bij de weergave van zijn (eigen) verklaring in het proces-
verbaal.  
 
In relatie tot het onderzoek ter terechtzitting bepaalt het nieuwe wetboek – zoals het 
huidige wetboek (art. 326 lid 2 Sv) – dat de griffier de op de terechtzitting afgelegde 
verklaring van de verdachte vastlegt, waarbij hij kan ‘volstaan met een zakelijke 
samenvatting’ van hetgeen dat de verdachte heeft verklaard (art. 4.2.5.1). De voorzitter kan, 
zoals ook thans, bevelen dat de verklaring woordelijk wordt vastgelegd en daarna wordt 
voorgelezen (art. 4.2.5.1 lid 2; zie thans art. 326 lid 2 Sv), zoals de voorzitter ook naar 
komend recht kan bevelen dat een bepaalde omstandigheid, verklaring of opgave in het 
proces-verbaal van de zitting wordt vastgelegd (art. 4.2.5.1 lid 3). Deze bevoegdheden 
kunnen door de voorzitter ook op vordering van de officier van justitie of op verzoek van de 
verdachte (of de benadeelde partij) worden uitgeoefend (gelijk het thans geldende art. 326 
lid 4 Sv).796  
 
De verdachte dient ook naar komend recht bij staandehouding/aanhouding, dan wel 
voorafgaand aan zijn eerste verhoor, te worden medegedeeld voor welk strafbaar feit hij als 
verdachte is aangemerkt (art. 1.4.1.3 lid 1; zie thans art. 27c lid 1 en 2 Sv). Hij dient voorts te 
worden geïnformeerd over het recht op rechtsbijstand, alsmede – voor zover het een 
aangehouden verdachte betreft – over zijn recht op kennisneming van de processtukken 
(art. 1.4.1.3 lid 3 onder d; zie thans art. 27c lid 3 onder d Sv). Van het recht op rechtsbijstand 
kan de verdachte vrijwillig en ondubbelzinnig afstand doen (art. 1.4.1.5 lid 1; zie thans art. 
28a lid 1 Sv). Op die beslissing kan de verdachte (steeds) terugkomen, hetgeen hem door de 

                                                             
793  Concept MvT Boek 5, p. 33. 
794  Zie ook concept MvT Boek 2, p. 31, waar wordt opgemerkt dat de bepalingen over het verhoor van de 

verdachte (door opsporingsambtenaren) grotendeels zijn ontleend aan de bepalingen die na 
inwerkingtreding van de wetten van 17 november 2016 (Stb. 2016, 475 en Stb. 2016, 476) in het huidige 
wetboek zijn opgenomen. Deze bepalingen zijn ongewijzigd overgenomen.  

795  Van het verhoor van een verdachte of getuige kunnen op grond van het voorgestelde art. 2.3.1.3 geluids- en 
beeldopnamen worden gemaakt; als dat het geval is, deelt de verhorende ambtenaar dit mee aan de 
verdachte of getuige.  

796   Concept MvT Boek 4, p. 181. 
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‘ambtenaar’ ook moet worden meegedeeld (lid 2; zie thans art. 28a lid 1 Sv). Voor zover de 
verdachte zich inderdaad laat bijstaan door een raadsman, wordt hem zoveel mogelijk de 
gelegenheid verschaft om zich met zijn raadsman in verbinding te stellen (art. 1.4.1.4 lid 2).  
 
De termijn waarbinnen die (consultatie-)bijstand door de raadsman voorafgaand aan het 
verhoor moet worden verleend, alsook de maximale termijn(en) beschikbaar voor het 
verlenen van consultatiebijstand, wijzigt niet (art. 2.3.2.4/2.3.2.5). Dat geldt ook voor 
bepalingen in relatie tot de vraag of een aangehouden verdachte kan worden verhoord 
zonder dat deze in de gelegenheid is gesteld zijn recht op rechtsbijstand uit te oefenen 
zonder dat een raadsman beschikbaar is (voor het verhoor), dan wel ten aanzien van de 
vraag in welke gevallen kan worden besloten om de raadsman niet tot het verhoor toe te 
laten (art. 2.3.2.7). In alle gevallen waarin de verdachte zijn recht op consultatiebijstand niet 
(adequaat) heeft kunnen uitoefenen, geldt dat het voor de verdachte in de regel 
(buitengewoon) lastig zal zijn om zijn procespositie te (kunnen) bepalen. In alle gevallen 
waarin de verdachte wordt verhoord zonder aanwezigheid van een raadsman (terwijl dat 
niet op zijn eigen keuze berust), geldt datzelfde.  
 
Mogelijkheden om een verhoor als verdachte ‘af te dwingen’ om op die wijze bij uitstek 
uitdrukking te (kunnen) geven aan het belang van tegenspraak tijdens het vooronderzoek, 
kent het komende recht, zoals ook het huidige recht, niet. Wel bevat het beoogde nieuwe 
wetboek de bepaling dat de verdachte, voordat de officier van justitie vervolging voor een 
misdrijf instelt, zoveel mogelijk wordt verhoord, of, indien hij niet eerder als zodanig is 
verhoord, op zijn verzoek daartoe in de gelegenheid wordt gesteld (art. 3.1.1 lid 3). Dit 
voorschrift biedt de verdachte als zodanig de gelegenheid om, indien hij (nog) niet is 
verhoord, te verzoeken dat dit gebeurt. Aanspraak daarop maken kan hij evenwel niet, in 
ieder geval niet tot het moment dat de officier oordeelt dat het moment daar is om aan dat 
verzoek uitvoering te geven. Ook wanneer de verdachte een verzoek heeft gedaan om te 
worden verhoord, zal de mededeling dat hij als verdachte is aangemerkt en als zodanig zal 
worden verhoord, eerst aan hem worden gedaan, zodra het belang van het onderzoek dat 
toelaat. In die zin kan de verdachte een verhoor derhalve ook naar komend recht niet 
‘uitlokken’.  
 
Op basis van het nieuwe wetboek kan de verdediging voorts een verzoek tot het verhoren 
van de verdachte bij de rechter-commissaris doen (ex art. 2.10.1.2, dan wel art. 2.10.1.4), 
maar het nieuwe wetboek bevat ook op dat punt geen verplichting (aan de zijde van de 
rechter-commissaris) om de verdachte daadwerkelijk te verhoren, indien daarom door de 
verdediging wordt verzocht. Bepalend is of de rechter-commissaris het verhoor van belang 
acht ‘voor de naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting te nemen beslissing’ 
(art. 2.10.1.5 lid 1). Het gemoderniseerde wetboek bevat verder het huidige art. 200 Sv (art. 
2.10.2.1.1), waarin is bepaald dat de rechter-commissaris de verdachte voor zich kan laten 
verschijnen voor verhoor (en daartoe een bevel tot medebrenging kan geven (art. 205 
Sv/art. 2.10.2.1.2)). Het ontbreken van een mogelijkheid om een verdachtenverhoor bij de 
rechter-commissaris op verzoek van de verdediging altijd te laten plaatsvinden is in die zin 
niet van belang gespeend, dat de ervaring – zoals in het voorgaande hoofdstuk reeds werd 
opgemerkt (zie par. 3.2.6) en werd bevestigd in de focusgroep met advocaten (par. 5.2.2) – 
leert dat sommige kabinetten rechter-commissaris het uitgangspunt hanteren dat 
verdachten ter zitting altijd worden verhoord, zodat voor het op verzoek horen van 
verdachten bij de rechter-commissaris geen grond zou bestaan. Bezien vanuit de ‘beweging 
naar voren’ ligt die insteek naar komend recht niet voor de hand. Afdwingen kan de 
verdediging een dergelijk verzoek naar komend recht, gelet op de gedane voorstellen, nog 
altijd niet. Voor de verdediging kan het evenwel van groot belang zijn dat de verdachte door 
de rechter-commissaris wordt gehoord in het bijzijn van de officier van justitie (zonder de 
‘filter’ van opsporingsambtenaren): zie (de voetnoot in) par. 5.2.2. 
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Een regeling om binnen de context van een reeds plaatsvindend politieel verdachtenverhoor 
gestalte te kunnen geven aan (het recht op) ‘tegenspraak’, bevat het gemoderniseerde 
wetboek evenmin. Wettelijk gezien is het de raadsman niet zonder meer toegestaan om er – 
door een moment van advies of overleg voorafgaande aan de beantwoording van een 
gestelde vraag – aan bij te dragen dat de verdachte in de beantwoording van de aan hem 
gestelde vragen ook voldoende aandacht aan ‘tegensprekelijke’ of ontlastende informatie 
geeft. Of die mogelijkheid bestaat, zal dan ook afhankelijk zijn van de feitelijke ruimte die de 
verbalisanten de verdachte en diens raadsman ter zake gunnen, eventueel in afwijking van 
het (huidige) Besluit inrichting en orde politieverhoor. De mogelijkheden van de raadsman 
om relevante aspecten te berde te (laten) brengen tijdens het verhoor worden voorts 
bepaald door de informatie waarover hij beschikt. Dergelijke informatie in deze fase 
evenwel in de regel (in ieder geval thans) zeer beperkt (dan wel niet) voorhanden.797  
 
Ten aanzien van het verdachtenverhoor bij de rechter-commissaris zijn de bepalingen (ten 
opzichte van de bepalingen omtrent het politieverhoor) ruimer geformuleerd, maar ook 
daarin verschilt het voorgestelde wetboek niet (veel) van het huidige recht. Het 
gemoderniseerde wetboek bepaalt – conform de gegroeide praktijk – dat de rechter-
commissaris de raadsman die bij het verhoor van de verdachte aanwezig kan zijn (art. 
2.10.2.1.7), de gelegenheid kan geven om (zelf) de vragen te stellen (aan de verdachte). De 
rechter-commissaris beslist welk moment daarvoor geschikt is. De rechter-commissaris kan 
echter ook bepalen dat de vragen van de raadsman en de officier van justitie door zijn 
tussenkomst aan de verdachte worden gesteld (art. 2.10.2.1.7 lid 2 jo art. 2.10.2.1.6 lid 3). 
 
De regels omtrent de verslaglegging van het verhoor bij de politie, de rechter-commissaris 
en ter terechtzitting veranderen niet dwingend. Wel volgt uit art. 4.2.1.3 dat de rechtbank 
kan bepalen dat van het onderzoek op de terechtzitting beeld- en/of geluidsopnamen 
worden gemaakt. Deze kunnen strekken ter vervanging van (delen van) het proces-verbaal 
van de terechtzitting (art. 4.2.5.3). Ook kan de voorzitter bepalen dat deze aan de 
procespartijen ter beschikking worden gesteld in verband met verzoeken tot verbeteringen 
in het proces-verbaal (art. 4.2.5.4). Onduidelijk is evenwel wanneer de voorzitter een en 
ander moet doen. De huidige, op onderdelen wel eens tekortschietende 
verslagleggingspraktijk lijkt door het gemoderniseerde wetboek als gevolg daarvan niet 
bijzonder adequaat te worden geadresseerd (dan wel geredresseerd).798  
 

4.6.2.  Kennisneming (en afschrift krijgen) van de processtukken: de 
informatiepositie van de verdediging 

 
Essentiële wijzigingen in relatie tot de kennisneming van processtukken bevat het nieuwe 
wetboek zoals opgemerkt evenmin. Achterliggende reden daarvoor is dat de regeling 
omtrent de processtukken op 1 januari 2003 is geactualiseerd en daarmee (reeds) een 
(veronderstelde) bijdrage is geleverd aan de versterking van de positie van de verdediging 
ten aanzien van dergelijke stukken, aldus de minister.799 
 
De situatie naar komend recht is, zoals (in grote mate ook) naar huidig recht, (dus) kort 
samengevat de volgende – waarbij overigens aantekening verdient dat de wijzingen die de 
minister – blijkens informatie afkomstig van de begeleidingscommissie bij het onderhavige 
onderzoek – inmiddels overweegt in relatie tot het ontwerp van Boek 1, het geheel 
(bepaald) niet inzichtelijker/overzichtelijker maken: 
                                                             
797  Vgl. de bevindingen van Jacobs e.a. 2015 en de Langetermijnmonitor ‘Raadsman bij verhoor’ 2018, p. 93. 
798  Vgl. Brouwer 2009 en Van Kampen 2011(a). Zie ook par. 5.2.4. 
799  Uitgangspunt van de minister bij de modernisering is dat wetgeving die relatief recent aan het wetboek is 

toegevoegd, niet opnieuw voor discussie in aanmerking komt. Dat heeft ertoe geleid dat ook de (kern-
)artikelen over de processtukken in het voorgestelde wetboek vrijwel ongewijzigd uit het huidige wetboek 
zijn overgenomen. Zie concept MvT Boek 1, p. 80. 
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 Op grond van het voorgestelde art. 1.8.2/1.8.1.2 lid 1 is de officier van justitie tijdens 
het opsporingsonderzoek verantwoordelijk voor de samenstelling van de 
processtukken. Tot de procestukken behoren op grond van art. 1.8.1/1.8.1.1 ‘alle 
stukken die voor de in het kader van de berechting door de rechter te nemen 
beslissingen redelijkerwijs van belang kunnen zijn, behoudens het bepaalde in art. 
1.8.3’. Volgens het (oorspronkelijk) voorgestelde art. 1.8.2 lid 2 berust de 
verantwoordelijkheid voor de samenstelling van de processtukken tijdens het 
onderzoek op de terechtzitting bij het gerecht in feitelijke aanleg waarvoor de zaak 
wordt vervolgd, ‘en overigens bij de officier van justitie’. Blijkens informatie afkomstig 
van de begeleidingscommissie bij het onderhavige onderzoek zouden voornoemde 
bepalingen evenwel mogelijk aldus komen te luiden, dat de officier van justitie 
verantwoordelijk is voor de samenstelling van de processtukken ‘zolang de berechting 
niet is aangevangen’ (art. 1.8.1.2 lid 1). Nadat de berechting is aangevangen, is tot de 
opening van het onderzoek op terechtzitting de voorzitter van de rechtbank bevoegd 
om ambtshalve, op vordering van de officier van justitie of op verzoek van een 
procesdeelnemer te beslissen over de processtukken (een en ander op de wijze bij de 
wet bepaald; art. 1.8.1.2 lid 2). Nadat het onderzoek op de terechtzitting is 
aangevangen, is de rechtbank volgens art. 1.8.1.2 lid 2 daartoe bevoegd. Volgens het 
voorgestelde art. 1.8.1.2 lid 3 is na berechting de officier van justitie (weer) bevoegd 
om te beslissen over de processtukken, waarna in relatie tot de berechting in hoger 
beroep achtereenvolgens de voorzitter van het hof en het hof bevoegd zijn (art. 1.8.1.2 
lid 4). Het aldus voorgestelde art. 1.8.1.2 lijkt dan ook in te houden dat de officier van 
justitie na aanvang van de berechting ten aanzien van het dossier geen zelfstandige 
bevoegdheid (meer) toekomt in relatie tot de (samenstelling van de) processtukken. 
De juistheid van die gevolgtrekking lijkt bevestiging te vinden in nadere informatie die 
beschikbaar is gesteld via de begeleidingscommissie bij het onderhavige onderzoek. 
Naar wij begrijpen, motiveert de minister de beoogde aanpassing van art. 1.8.1.2 lid 1 
namelijk met verwijzing naar het voorbeeld dat de officier van justitie na het indienen 
van de procesinleiding de beschikking krijgt over nieuwe, relevante 
onderzoeksresultaten – bijvoorbeeld stukken van de politie of rapportages van het 
NFI of van de Reclassering. Naar wij begrijpen, is zal de officier van justitie dergelijke 
stukken volgens de minister dan ter voeging in het dossier moeten aandragen aan de 
rechter.800 Wij menen dan ook te kunnen concluderen dat met de aanvang van de 
berechting de verantwoordelijkheid voor de samenstelling van de processtukken 
exclusief naar de (voorzitter van) de rechtbank over lijkt te gaan en de officier van 
justitie zijn bevoegdheden ter zake op dat moment dus lijkt te verliezen. 

 De verdachte heeft recht op kennisneming van de processtukken. Zolang de 
berechting niet is aangevangen, dient hem dat op verzoek te worden toegestaan door 
de officier van justitie, in elk geval vanaf het eerste verhoor na aanhouding (art. 1.8.4 
lid 1/1.8.1.4 lid 1; zie art. 30 lid 1 Sv). Een vergelijkbare bepaling ontbreekt voor de 
fase waarin de berechting (in eerste aanleg of in hoger beroep) reeds is aangevangen 
en (de voorzitter van) de rechtbank dan wel (de voorzitter van) het gerechtshof bij 
uitsluiting bevoegd is om beslissingen te nemen over de processtukken. Tot wie de 
verdachte zich in die fase moet wenden om van de processtukken kennis te (kunnen) 
nemen, is niet uitdrukkelijk geregeld. 

 Indien de officier van justitie in gebreke blijft kennisneming toe te staan, kan de 
verdachte de rechter-commissaris verzoeken de officier van justitie een termijn te 

                                                             
800  Wij merken terzijde op dat dit (voorbeeld) moeilijk in overeenstemming is te brengen met het bepaalde in 

art. 4.1.1.4 lid 2, dat inhoudt dat de verdachte de voorzitter van de rechtbank kan verzoeken ‘te bevelen dat 
de officier van justitie zo nauwkeurig mogelijk omschreven stukken bij de processtukken zal voegen’. Meer in 
lijn met het gegeven voorbeeld zou zijn dat de verdachte de voorzitter kan verzoeken ‘te bevelen dat de 
officier van justitie zo nauwkeurig mogelijk omschreven stukken aan de voorzitter verstrekt ter voeging in 
het dossier’.   
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stellen (art. 1.8.4 lid 2/art. 1.8.1.4 lid 2; vgl. art. 30 lid 2 Sv). Op dat verzoek wordt de 
officier van justitie door de rechter-commissaris gehoord.  

 De officier van justitie kan kennisneming van de processtukken aan de verdachte 
(formeel) onthouden in het belang van het onderzoek (art. 1.8.4 lid 3/1.8.1.4 lid 3).801 
Tegen die kennisgeving kan de verdachte een bezwaarschrift bij de rechter-
commissaris indienen (art. 1.8.4 lid 4/1.8.2.2 lid 1 onder a; vgl. art. 30 lid 3 en lid 4 
Sv).  

 Met machtiging van de rechter-commissaris kan de officier van justitie ook naar 
komend recht voeging van bepaalde stukken (gelet op de belangen genoemd in art. 
2.10.3.1.7) geheel of gedeeltelijk achterwege laten (art 1.8.9 lid 4/1.8.1.9 lid 4; vgl. art. 
34 lid 4 Sv).  

 De verdachte heeft op grond van het voorgestelde art 1.8.5/1.8.1.5 hoe dan ook recht 
op kennisneming van een aantal stukken; de opsomming van die stukken loopt 
parallel aan de opsomming in art. 31 Sv. Van de processtukken waarvan 
kennisneming hem is toegestaan, kan de verdachte afschrift krijgen, tenzij het 
onderzoek daardoor wordt opgehouden of in het belang van de thans in art. 32 lid 2 
Sv genoemde belangen (art. 1.8.6/1.8.1.6).802 De verdachte kan binnen twee weken na 
dagtekening van die kennisgeving ook daartegen een bezwaarschrift indienen bij de 
rechter-commissaris (art. 1.8.6 lid 4/1.8.2.2. lid 1 onder b). 803 

 Kennisneming van alle procestukken mag, behoudens ter zake van de in art. 
1.8.3/1.8.1.3 genoemde stukken, niet meer aan de verdachte worden onthouden zodra 
de procesinleiding is ingediend dan wel een strafbeschikking is uitgevaardigd (art. 
1.8.8/1.8.1.8; het huidige art. 33 Sv).  

 De verdachte kan ook zelf om voeging van stukken verzoeken (art. 1.8.9 lid 1) en met 
het oog daarop aan de officier van justitie verzoeken om kennisneming van die 
stukken (art. 1.8.9 lid 2/1.8.1.9 lid 2; hierna te duiden als ‘de snuffelbepaling’). Het 
verzoek (van de verdachte) tot voeging respectievelijk de kennisneming daarvan kan, 
zoals ook thans, worden geweigerd indien de officier van justitie van oordeel is dat de 
stukken niet als processtukken kunnen worden aangemerkt, dan wel de officier van 
justitie dat onverenigbaar acht met de in art. 2.10.3.1.7 vermelde belangen; vgl. art. 34 
lid 4 Sv. Ook naar komend recht behoeft de officier daartoe een schriftelijke 
machtiging van de rechter-commissaris (art. 2.10.3.1.7 lid 4).  

 Zodra de procesinleiding door de officier van justitie is ingediend bij de voorzitter van 
de rechtbank en (daarmee) de berechting is aangevangen, lijkt de officier van justitie 
de verantwoordelijkheid over het procesdossier en de daarbij behorende 
bevoegdheid om stukken aan het dossier toe te voegen te verliezen (zie hiervoor; 
eerste bullet point). De ‘snuffelbepaling’ van art. 1.8.9 lid 2/1.8.1.9 lid 2, waarbij de 
verdediging toegang kan krijgen tot materiaal dat zich bij politie en justitie bevindt 
teneinde te kunnen controleren of al het ontlastende bewijsmateriaal bij de 
processtukken is gevoegd, is vanaf dat moment niet meer van toepassing. Immers: die 
‘snuffelbepaling’ is gekoppeld aan de situatie dat de verdachte een verzoek als 
bedoeld in het eerste lid van art. art. 1.8.9/1.8.1.9 wenst te onderbouwen – maar een 
dergelijk verzoek kan niet meer worden gedaan, nu de officier van justitie niet meer 

                                                             
801  Dergelijke formele onthoudingen komen in de praktijk minder vaak voor dan feitelijke onthoudingen; zie 

daartoe par. 5.2.1. 
802  Uit de opmerkingen van de respondenten van de ‘focusgroep OM’ blijkt dat het door de verdachte zelf kennis 

nemen van de processtukken niet steeds positief (door officieren van justitie) gewaardeerd wordt, 
niettegenstaande het feit dat het recht op kennisneming van de processtukken de verdachte toebehoort. 
Officieren van justitie zien daarin soms bezwaar, bijvoorbeeld indien in het dossier getuigenverklaringen van 
buurtbewoners bevat, uit angst dat de verdachte deze getuigen benadert: zie par. 5.1.2. 

803  De verdachte kan binnen twee weken na dagtekening voorts een bezwaarschrift indienen bij de rechter-
commissaris tegen de kennisgeving dat zijn verzoek om vertaling van processtukken is afgewezen. Op grond 
van 1.2.4.7 lid 2 kan de rechter-commissaris de officier van justitie en de indiener van het bezwaarschrift 
(telkens) horen, althans hiertoe oproepen.  
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bevoegd is om stukken bij de processtukken te voegen. Dat is alleen anders, indien het 
voorstel om art. 1.8.1.2 lid 2 aldus te laten luiden dat na aanvang van de berechting de 
rechtbank(-voorzitter) bevoegd is ambtshalve, dan wel op vordering of op verzoek, te 
beslissen over ‘de processtukken’, aldus moet worden begrepen dat deze bevoegdheid 
ook de bevoegdheid omvat om de verdediging in de ‘stukken’ te laten snuffelen. In dat 
geval ontbreekt echter (wel) een uitdrukkelijke regeling van die ‘snuffelbevoegdheid’. 
Indien art. 1.8.1.2 lid 2 niet zo moet (of kan) worden begrepen, geldt dat een 
‘snuffelbevoegdheid’ van de zijde van de verdediging voor de fase van de berechting 
ontbreekt, zodat de verdediging alleen met een beroep op de beginselen van 
behoorlijke procesorde kan proberen via de rechter inzage te verkrijgen in stukken 
die het openbaar ministerie onder zich heeft, doch niet bij de processtukken heeft 
gevoegd. 

 Art. 2.7.8.2/2.7.8.1 bepaalt dat de rechter-commissaris, indien hij onderzoek verricht 
op grond van art. 2.10.1.1-2.10.1.4, een veelheid van bevoegdheden ten aanzien van 
voorwerpen, plaatsen en gegevens kan uitoefenen.804 Nu deze bevoegdheden ook 
beschikbaar zijn in het geval dat de verdediging om onderzoekshandelingen heeft 
verzocht, kunnen deze bevoegdheden ook op het verzoek van en in het belang van de 
verdediging worden uitgeoefend.805 Dat is een belangrijke uitbreiding en verbetering 
ten opzichte van het huidige stelsel; zie daartoe par. 3.3.6. Een (heldere) regeling 
omtrent de ‘opbrengst’ van deze bevoegdheidsuitoefening in relatie tot het dossier 
ontbreekt echter. Indien de rechter-commissaris op verzoek van de verdediging 
bijvoorbeeld bij een derde de uitlevering van gegevens beveelt, dan is daarmee nog 
niet geregeld dat de vervolgens verstrekte gegevens automatisch geheel of ten dele 
aan de processtukken moeten of zullen worden toegevoegd, of langs welke weg dat 
zou moeten plaatsvinden.806 Het ontbreken van een regeling ter zake klemt temeer in 
de fase nadat de procesinleiding door de officier van justitie is ingediend bij de 
voorzitter van de rechtbank. Ook in die fase blijft de rechter-commissaris bevoegd om 
op de voet van artikel 2.10.1.2 op verzoek van de verdachte onderzoekswensen te 
verrichten, die mede kunnen bestaan in het verkrijgen van stukken of gegevens bij 
derden, maar alleen de voorzitter van de rechtbank lijkt op grond van art. 1.8.1.2 lid 2 
bevoegd om uit de opbrengst van die onderzoekshandeling stukken aan het dossier 
toe te voegen. Hoe een eventuele selectie op relevantie zou moeten plaatsvinden en 
wie daar op welke wijze bij betrokken zou moeten worden, is niet geregeld. Volgens 
de nu voorgestelde systematiek zou de verdachte een verzoek tot het voegen van 
specifiek te duiden stukken in elk geval al binnen twee, hooguit vier weken na de 
betekening van de procesinleiding moeten doen, dan wel hebben moeten doen (art. 
4.1.1.4 lid 4). Op dit punt sluiten de verschillende onderzoekskaders dus niet goed op 
elkaar aan. Het gegeven dat de dossierverantwoordelijkheid exclusief bij de voorzitter 
lijkt te liggen, zou voor een rechter-commissaris daarenboven als snel aanleiding 
kunnen zijn om de verdediging ter zake – vanwege de (in de regel) relatief 
gecompliceerde aard van dergelijke verzoeken – naar de voorzitter van de rechtbank 
te verwijzen. Een meer expliciete (althans duidelijke) regeling van het onderzoek naar 
stukken, voorwerpen en gegevens op verzoek van de verdediging lijkt dan ook 
(bepaald) tot de aanbeveling te strekken. 

 

                                                             
804  Onder meer het in beslag nemen van voorwerpen, de uitlevering daarvan bevelen, plaatsen doorzoeken, 

gegevens in beslag nemen etc. Zie daaromtrent (het slot van) par. 4.3. 
805  Concept MvT Boek 2, p. 275. 
806 Moet de officier van justitie de relevante selectie bepalen – waarna de verdediging via de snuffelbepaling van 

art. 1.8.9/1.8.1.9 lid 2 de gemaakte selectie kan controleren, of maakt de verdediging de eerste selectie en 
verzoekt zij de officier van justitie op de voet van art. 1.8.9/1.8.1.9 lid 1 die selectie aan de processtukken toe 
te voegen? Zie (het slot van) par. 4.3. 
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Hoewel de regeling omtrent de processtukken als zodanig dus niet of nauwelijks lijkt te 
wijzigen, heeft de minister – in relatie tot het voorgestelde art. 2.10.5.1 – wel aanleiding 
gezien om zijn visie op de regeling omtrent de processtukken nog eens te verduidelijken.  
 

“De verantwoordelijkheid van de officier van justitie voor de samenstelling van de 
processtukken brengt in het licht van het beginsel van openbaarheid met zich dat zodra 
blijkt dat een stuk relevant is voor enige door de rechter op de terechtzitting te nemen 
beslissing, hij dat stuk ook zo spoedig mogelijk aanmerkt als processtuk en bij de 
procestukken voegt. In het verlengde daarvan dient een processtuk ook zo spoedig 
mogelijk beschikbaar te zijn voor voeging. Een proces-verbaal moet op grond van de 
algemene verbaliseringsplicht zo spoedig mogelijk worden opgemaakt. Tijdens het 
opsporingsonderzoek draagt het openbaar ministerie zorg voor een, naar de stand van 
het onderzoek, zo volledig mogelijk procesdossier. Tegelijkertijd is evenwel bij de 
herziening van de regeling op goede gronden niet voorzien in wettelijke termijnen voor 
de voeging van processtukken (Kamerstukken II 2009/10, 32 468, nr. 3, blz. 18-19). […] 
De wettelijke regeling met betrekking tot het opmaken van proces-verbaal en de 
wettelijke regeling van de processtukken zijn [...] gericht op het spoedig opmaken van 
[...] processen-verbaal, het spoedig voegen als processtukken van stukken die relevant 
zijn voor enige door de rechter naar aanleiding van de terechtzitting te nemen beslissing 
en de mogelijkheid tot kennisneming daarvan voor de verdachte vanaf het eerste 
verhoor.”807  

 
Toch is de – thans opnieuw – gemaakte keuze om het voegen van processtukken niet aan 
wettelijke termijnen te binden, in het licht van het gemoderniseerde wetboek niet zonder 
meer een logische keuze. De steeds terugkerende discussie, althans klachten, dat 
processtukken in de praktijk niet steeds tijdig worden verstrekt, duidt erop dat de praktijk 
(nog steeds) een ‘andere route’ neemt dan de minister destijds heeft voorzien, thans 
kennelijk nog steeds voorziet en bovendien ook voor wenselijk houdt. De bevinding in de 
beide focusgroepen (zie par. 5.2.1) is dat de praktijk van de verstrekking van processtukken 
voor het belangrijkste deel wordt bepaald door de werkprocessen van de politie en het 
openbaar ministerie. In deze werkprocessen is de efficiency en bedrijfslogica van de eigen 
organisatie en de eigen zaakstromen leidend. In die bedrijfsprocessen is geen ruimte voor 
een individuele beoordeling door een officier van justitie van elk nieuw stuk in elke zaak. Zo 
bezien kan de praktijk dan ook niet voldoen aan de wettelijke opdracht dat in elke zaak 
continu wordt bijgehouden en beoordeeld of een stuk als processtuk moet worden 
aangemerkt, en zo ja, dat wordt verzekerd dat het stuk dan ook aan de verdediging wordt 
verstrekt. Vanuit de praktijk bezien berust de wettelijke regeling dus vooral op een zekere 
mate van ‘wensdenken’.808 
 
Dat lijkt te rechtvaardigen dat (opnieuw) de vraag wordt gesteld (en beantwoord) of de 
reeds bestaande regeling wel voldoende waarborgen bevat dat de processtukken ook in de 
praktijk daadwerkelijk tijdig en zo snel mogelijk aan de verdediging worden verstrekt. Het 
recht om (tijdig) kennis te kunnen nemen van de processtukken voor de verdediging is 
immers in alle opzichten cruciaal om gestalte te kunnen geven aan de gewenste ‘beweging 
naar voren’; zie daartoe ook par. 5.2.2. Daarmee rijst (dus) de vraag of het (verder) 
doordenken van de gedachte naar een ‘beweging naar voren’ gevolgen zou moeten hebben 
voor de regeling die de informatiepositie van de verdediging beoogt te borgen en welke 
maatregelen of voorzieningen dan noodzakelijk zijn om de werkprocessen bij politie en 
openbaar ministerie in de gewenste zin bij te buigen – dan wel om de gewenste beweging 

                                                             
807  Concept MvT Boek 2, p. 301-302. 
808  Overigens volgt uit de focusgroep OM ook dat leden van het OM ook wel inhoudelijke bezwaren hebben tegen 

het continue verstrekken van ‘losse’ stukken: zie par. 5.2.1. 
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naar voren te heroverwegen, gelet op het feit dat de praktische problematiek om stukken 
tijdig aan de verdediging te verstrekken, het juridisch kader overheerst.  

 
Bij het borgen van de informatiepositie van de verdachte is ook van belang dat een 
verdachte allereerst wel moet weten dat hij recht heeft kennis te kunnen nemen van de 
processtukken, alvorens dat recht daadwerkelijk te kunnen uitoefenen. Dat is evenwel niet 
in alle gevallen verzekerd. Althans: dat is hangende het opsporingsonderzoek niet in alle 
gevallen verzekerd. Een aangehouden en vervolgens verhoorde verdachte dient op grond 
van art. 1.4.1.6 lid 3 onder d in ieder geval te worden medegedeeld dat hij (onder meer) 
recht heeft op kennisneming van de processtukken. Een verdachte die wel is verhoord, maar 
daartoe niet is aangehouden, is echter niet zonder meer bekend met zijn recht om 
(desgevraagd) kennis te nemen van de processtukken: die verdachte wordt slechts 
geïnformeerd over zijn recht op rechtsbijstand, maar niet over zijn recht om kennis te 
kunnen nemen van de processtukken (art. 1.4.1.6 lid 2). Welbeschouwd heeft hij dat recht 
mogelijk ook op dat moment (nog) niet, omdat art. 1.8.4 lid 1/1.8.1.4 lid 1 bepaalt dat de 
verdachte een recht heeft om kennis te nemen van de processtukken (‘in ieder geval’) vanaf 
het eerste verhoor na aanhouding. Punt van aandacht daarbij is dat als het verhoren van de 
verdachte zonder hem aan te houden vanuit ‘opsporingsperspectief’ volstaat, diezelfde 
verdachte potentieel op geen enkel moment tijdens het opsporingsonderzoek wordt 
medegedeeld dat hij het recht heeft op kennisneming van de processtukken, tot het moment 
dat de procesinleiding hem bereikt.  
 
Niet elke verdachte ontleent, anders gezegd, aan het voorgestelde wetboek het recht om – 
tijdens het opsporingsonderzoek – geïnformeerd te worden over zijn recht om (op enig 
moment tijdens dat opsporingsonderzoek) kennis te nemen van de processtukken. Waar dit 
recht op informatie hem wel wordt medegedeeld, geldt dat die mededeling zal behelzen dat 
hij het recht heeft om op zijn verzoek kennis te nemen van de processtukken, waarbij 
overigens geldt dat de verdachte die zelf van dat recht gebruik wenst te maken, niet steeds 
in alle zaken op zijn wenken zal worden bediend, onder meer vanwege het belang dat 
officieren van justitie zien om reeds gehoorde getuigen tegen benadering door de verdachte 
te beschermen; zie par. 5.2.1. Geen enkele verdachte ontleent aan het voorgestelde wetboek 
het recht om te worden geïnformeerd over zijn recht om, nadat hij als zodanig is verhoord, 
de rechter-commissaris om onderzoek te verzoeken. Het niet informeren van (alle) 
verdachten daaromtrent lijkt, gelet op de beoogde beweging naar voren, niet in alle 
opzichten een logische keuze. 
 
Niet uit te sluiten valt, dat het uitgangspunt dat de verdachte wordt geïnformeerd over zijn 
recht op rechtsbijstand, maar niet altijd over het recht om kennis te nemen van de 
processtukken, alsmede het recht om, nadat hij is verhoord, de rechter-commissaris te 
verzoeken om onderzoek, gebaseerd is op de impliciete veronderstelling dat voorlichting ter 
zake door een raadsman zal worden gegeven. Dat uitgangspunt lijkt besloten te liggen op de 
opmerking van de minister dat het politieverhoor (in het algemeen) het beginpunt vormt 
voor de toekenning van rechtsbescherming: “Op dat moment wordt de verdachte over zijn 
rechten geïnformeerd, zoals het recht op rechtsbijstand. Vanaf dat moment in het begin van 
het opsporingsonderzoek kan de verdachte al, voorzien van rechtsbijstand, zijn procespositie 
bepalen.”809 
  
Van belang daarbij is evenwel dat de verdachte (a) niet in alle gevallen recht heeft op 
gefinancierde rechtsbijstand; (b) niet verplicht is om van het recht op rechtsbijstand 
gebruik te maken en bovendien aanleiding kan hebben om dat (vooral) niet te doen; terwijl 
(c) waar wel een recht op rechtsbijstand bestaat en de verdachte daarvan ook gebruik 
wenst te maken, dat recht in veel gevallen slechts een beperkte ‘geldigheidsduur’ heeft. Zo 

                                                             
809  Concept MvT Boek 2, p. 277.  
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hebben aangehouden, maar niet in verzekering gestelde, verdachten weliswaar recht op 
consultatie- en verhoorbijstand, maar zal de rechtsbijstand daartoe in de regel beperkt zijn. 
De van overheidswege gefinancierde piketbijstand eindigt immers met de heenzending van 
de verdachte. Alleen in geval van door de verdachte zelf betaalde piketbijstand, is er 
aanleiding te veronderstellen dat rechtsbijstand aan de verdachte zich over een langere 
periode kan uitstrekken. Niet-aangehouden, maar wel verhoorde verdachten hebben 
evenzeer recht op consultatie- en verhoorbijstand, maar niet op gefinancierde 
rechtsbijstand; aan deze verdachten behoeft voorafgaand aan hun verhoor bovendien 
wettelijk gezien, zoals opgemerkt, geen mededeling te worden gedaan van het recht om 
desgevraagd kennis te nemen van de processtukken. 

 
Gelet op de – in dat opzicht – ‘onvolkomen’ regeling omtrent datgene waarover de verdachte 
moet worden geïnformeerd, alsmede het gegeven dat niet alle verdachten de 
tegenwoordigheid van geest zullen hebben om ook daadwerkelijk een verzoek tot 
kennisneming te doen, is niet verzekerd dat verdachten tijdens het opsporingsonderzoek 
kennis dragen van de processtukken, op basis daarvan hun procespositie (tijdig) kunnen 
bepalen.  
 
Het gemoderniseerde wetboek bevat één uitzondering op ‘desgevraagde’ kennisneming van 
de processtukken, namelijk in het geval van verdachten jegens wie de gevangenhouding is 
bevolen. Zij ontvangen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk drie maanden nadat de 
gevangenhouding is bevolen (en derhalve formeel ook indien de voorlopige hechtenis 
tussentijds is geschorst)810 een ‘stand van zaken rapportage’ (art. 2.10.5.1) en opgave van de 
procesinleiding (althans een omschrijving van het feit waarop het opsporingsonderzoek 
betrekking heeft) en moeten – ook zonder dat zij daarom hebben verzocht – in de 
gelegenheid worden gesteld om kennis te nemen van de dan beschikbare processtukken. 
Daarbij wordt de verdachte ook geïnformeerd over het moment waarop de officier van 
justitie voornemens is de procesinleiding bij de voorzitter van de rechtbank in te dienen. 
Daarmee is de informatiepositie van die verdachten tot op zekere hoogte verzekerd, al geldt 
dat de verdachte er daarmee tegelijkertijd niet zonder meer op vooruit gaat. Naar komend 
recht kan de verdachte immers als gevolg van het doorbreken van de ‘90-dagenregel’, in het 
uiterste geval meer dan een jaar bepaalde processtukken worden onthouden. Naar huidig 
recht is die mogelijkheid ‘officieel’ voorbij na 104 dagen (na aanhouding).  
 
Het eerstvolgende moment – en in het geval van niet aangehouden verdachten: het eerste 
moment – waarop anderen dan verdachten jegens wie de gevangenhouding is bevolen 
worden geïnformeerd over het recht op kennisneming van de processtukken, betreft (dus) 
het moment waarop de procesinleiding wordt betekend. Op dat moment is het 
opsporingsonderzoek voorbij; de vervolgingsbeslissing is genomen en de fase van de 
berechting is dan aangevangen.811 In die fase heeft de verdachte wiens zaak door de 
meervoudige kamer van de rechtbank wordt behandeld nog wel de mogelijkheid om de 
rechter-commissaris te benaderen. Die mogelijkheid is in die zin beperkt, dat de rechter-
commissaris verzoeken tot het horen van getuigen en deskundigen moet afstemmen met de 
voorzitter en de dossierverantwoordelijkheid inmiddels (naar het lijkt: exclusief) bij de 
voorzitter is komen te berusten. De verdachte dient zijn verzoeken in die fase binnen twee 
(hooguit vier) weken te richten tot de voorzitter. Binnen die termijn dient de verdachte 
zonder raadsman dan – indien hij bijstand wenst – eerst nog een raadsman in te schakelen, 
die vervolgens binnen diezelfde termijn kan (moet; indien hij toepassing van het criterium 

                                                             
810  Maar zie concept MvT boek 2, p. 299. 
811  Dat betekent overigens niet dat op de vervolgingsbeslissing door de officier van justitie niet kan worden 

teruggekomen. Op grond van art. 4.1.2.6 lid 1 kan officier van justitie de procesinleiding voor aanvang van de 
terechtzitting intrekken. Wel dient de officier van justitie de verdachte in dat geval tevens (en tegelijkertijd) 
kennis te geven van vervolging af te zien, dan wel een strafbeschikking uit te zullen uitvaardigen; zie lid 2 en 
3. 
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van ‘verdedigingsbelang’ wenst veilig te stellen) verzoeken om het verhoren van getuigen 
en/of deskundigen, aangenomen dat hij binnen die termijn de processtukken heeft 
ontvangen (en in de gelegenheid is om deze te bestuderen) en – waar van toepassing – een 
toevoeging heeft gekregen voordat hij een (op basis van de toevoeging betaalde) letter op 
papier kan zetten. De tijd die thans met (grote) regelmaat verstrijkt alvorens de verdediging 
op haar verzoek daadwerkelijk kennis krijgt van de processtukken (lees: deze ontvangt), 
rechtvaardigt een dergelijk strikte termijn niet. De verwachting dat de in het wetboek 
gestelde termijn meestentijds voldoende zal zijn om te bewerkstelligen dat de verdediging 
tijdig haar onderzoekswensen kenbaar maakt, vindt in de thans gangbare praktijk geen 
(enkele) basis; zie daartoe ook de respondenten in de beide focusgroepen; par. 5.2.3.  
 
Mede gelet op de beoogde beweging naar voren zou dan ook te overwegen zijn om in het 
beoogde nieuwe wetboek een bepaling op te nemen, die ertoe strekt dat de officier van 
justitie, op het moment dat de procesinleiding aan de voorzitter wordt verstrekt, op 
datzelfde moment ook de processtukken dient te verstrekken aan de verdachte dan wel – 
indien bekend – diens raadsman, ook zonder dat daarom is verzocht. Immers: als er iets is 
wat een ‘panklaar procesdossier’ zou kunnen bewerkstelligen, dan is dat het feit dat de 
verdediging, op het moment dat de procesinleiding wordt betekend, tegelijkertijd ook kennis 
kan nemen van de basis voor die procesinleiding (namelijk het – alsdan afgeronde – 
procesdossier), zodat de verdediging ten gronde in ieder geval vanaf dat moment zonder 
verdere vertraging kan worden vormgegeven, tegen de achtergrond van de dan verstrekte 
beschuldiging. 
 
Voor niet-aangehouden verdachten die voor een enkelvoudige kamer zullen worden 
gedagvaard geldt het belang van het tijdig en zonder verdere vertraging kunnen beschikken 
over het procesdossier ook en wellicht des te meer (bezien vanuit de ‘beweging naar 
voren’). Deze verdachten worden immers en zoals opgemerkt alleen geïnformeerd over het 
recht op rechtsbijstand en niet over het recht om kennis te nemen van de processtukken 
(noch over het recht om de rechter-commissaris om onderzoek te verzoeken).812 Die zaken 
worden bovendien niet gefaseerd aangebracht. Het gegeven dat in dergelijke zaken naar 
komend recht tot het moment dat de terechtzitting aanvangt verzoeken tot het horen van 
getuigen en deskundigen ter zitting (en het voegen van processtukken; zie art. 4.4.7 lid 2) 
kunnen worden gedaan (en deze termijn daarmee langer is dan naar huidig recht), ‘helpt’ de 
verdediging in zekere zin wel, in die zin dat daarmee in beginsel een iets langere termijn 
beschikbaar is om de processtukken op te vragen, te bestuderen en op basis daarvan 
desgewenst een verzoek tot het ter zitting horen van getuigen (of deskundigen) aan 
unusrechter te doen. Tegelijkertijd is de voorgestelde regeling – mede gelet op de 
oproepingstermijn van uiterlijk elf dagen voor de terechtzitting; zie art. 4.1.2.4 – wellicht 
niet (erg) bevorderlijk voor het voorkomen van aanhoudingen van enkelvoudige kamer-
zittingen. Omdat dergelijke verzoeken naar komend recht tot aanvang van de terechtzitting 
kunnen worden gedaan – en de ervaring kennelijk leert dat ‘men’ pas vlak voor het 
verstrijken van de termijn in actie komt813 - zal de voorgestelde regeling in potentie wel 
eens tot gevolg hebben dat in veel gevallen niet meer kan worden bewerkstelligd dat de 
verzochte getuige of deskundige ter zitting van de enkelvoudige kamer daadwerkelijk 
aanwezig is. Zo bezien lijkt deze voorgestelde regeling/wijziging van de huidige regeling 
niet zonder meer een gelukkige. 
 
Vanuit de ‘beweging naar voren’ zijn de hiervoor geduide omissies in relatie tot de 
informatiepositie van de verdediging niet geheel verklaarbaar. De gedachte daarbij is 
immers dat de rechter-commissaris (en de zittingsrechter) een actieve rol krijgt bij het 

                                                             
812  Aangehouden verdachten worden wel geïnformeerd over het recht om desgevraagd kennis te nemen van de 

processtukken, maar (weer) niet over het recht om de rechter-commissaris om onderzoek te verzoeken.  
813  Concept MvT Boek 4, p. 127. 
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inventariseren en beoordelen van onderzoekswensen en dat nader onderzoek (bijvoorbeeld 
deskundigenonderzoek of het verhoren van getuigen) zoveel mogelijk in het voorbereidend 
onderzoek zou dienen plaats te vinden.814 Los van de vraag of het zoveel mogelijk 
voorafgaand aan de zitting horen van getuigen in alle gevallen de te prefereren optie is – 
gelet op het belang van het onmiddellijkheidsbeginsel815 – beneemt de minister verdachten 
jegens wie de gevangenhouding niet is bevolen in belangrijke mate het zicht op die 
mogelijkheid, door niet zeker te stellen dat de verdachte voorafgaand aan (of: op) het 
moment dat een vervolgingsbeslissing is genomen, ook over de informatie beschikt, die een 
adequate beoordeling (op basis van het procesdossier) van de noodzakelijke voorbereiding 
van de verdediging ten gronde mogelijk maakt.  
 
Weliswaar bergt het stellen van (meer) strikte termijnen voor het verstrekken van 
processtukken – zoals de wetgever bij de Wet herziening processtukken in strafzaken 
opmerkte – het risico in zich “dat daardoor het belang van een adequate verslaglegging 
ondergeschikt wordt gemaakt aan het belang om tijdig stukken te voegen”,816 maar dat 
argument kan geen opgeld doen, op het moment dat de verslaglegging reeds gereed is. Het 
vormt evenmin een argument tegen een wettelijke regel, bepalende dat de processtukken op 
daartoe aangewezen momenten automatisch – dat wil zeggen: niet op verzoek – aan de 
verdediging dienen worden verstrekt, zodat de verdachte de informatiepositie kan bekleden 
die hem toekomt en nodig heeft. In dat licht valt niet goed te begrijpen waarom in het 
gemoderniseerde wetboek (in ieder geval) niet een (van een adequate sanctie voorziene) 
bepaling met een dergelijke strekking wordt opgenomen.  
 

4.6.3.  Het horen van getuigen (en deskundigen) 
 

In het voorgaande is de voorgestelde regeling omtrent het horen van getuigen (en 
deskundigen) reeds enkele malen ter sprake gekomen. Nieuw naar komend recht zijn vooral 
enige bepalingen omtrent het verhoor van getuigen tijdens het opsporingsonderzoek. De 
concept MvT vermeldt ter zake dat normering noodzakelijk wordt geacht, gelet op het 
belang van deze getuigenverhoren voor de waarheidsvinding; in veel zaken spelen de 
verklaringen afgelegd bij de politie immers een belangrijke rol en komt de 
getuigenverklaring in de vorm van een proces-verbaal van de verhorend 
opsporingsambtenaar in het dossier.817 De voorgestelde bepalingen sluiten aan bij de 
inmiddels gegroeide praktijk, aldus de minister.818  
 
Hoofdregel bij ‘politiële’ getuigenverhoren is dat bij dergelijke verhoren geen andere 
personen aanwezig zijn dan de verhorend ambtenaar en de getuige. Bij wijze van (kort 
gezegd: ‘hoge’) uitzondering kan de verhorend ambtenaar op grond van het voorgestelde 
art. 2.3.3.2 met toestemming van de officier van justitie ‘bijzondere toegang’ verlenen tot het 
bijwonen van het verhoor van de getuige aan (a) een derde die de verhorend ambtenaar 
bijstand verleent819 en (b) de raadsman van de verdachte.820 De achtergrond van het 

                                                             
814  Zie o.a. concept MvT Boek 4, p. 7. 
815  Vgl. o.a. het advies van de Raad voor de rechtspraak, zoals genoemd in de concept MvT Boek 4, p. 8. 
816  Kamerstukken II 2009/10, 32468, 3, p. 18-19.  
817 Concept MvT Boek 2, p. 31 en p. 110. Het betreft onder meer een bepaling omtrent het pressieverbod (art. 

1.6.1.5/1.6.1.4) en het verstrekken van informatie aan de getuige, betreffende zijn plicht om te verschijnen of 
te verklaren, de eventuele gevolgen van het niet nakomen van die plicht en een hem toekomend recht op 
rechtsbijstand (art. 1.6.1.3/1.6.1.2). Ook worden eisen gesteld aan (de totstandkoming van) de 
getuigenverklaring. Zie art. 1.6.1.4/1.6.1.3 en art. 2.3.1.3. 

818  Concept MvT Boek 2, p. 31. 
819  In de concept MvT wordt als voorbeeld genoemd een externe deskundige in geval van het verhoor van 

minderjarigen of personen met een verstandelijke of psychische beperking.  
820  Op grond van het voorgestelde art. 2.3.3.3 lid 1 kan de verhorend ambtenaar voorts toegang tot het bijwonen 

van het verhoor van de getuige aan de advocaat van de getuige, een tolk, een wettelijk vertegenwoordiger 
van de getuige, dan wel een persoon naar keuze van de getuige. Die toegang kan in het belang van het 
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voorgestelde artikel is – voor zover het de raadsman van de verdachte betreft – gelegen in 
de jurisprudentie van het EHRM omtrent het ondervragingsrecht. In een aantal gevallen is 
immers reeds op het moment dat de getuige door de politie wordt gehoord, duidelijk dat 
deze getuige in een latere fase niet opnieuw kan worden gehoord. In dergelijke gevallen kan 
het ondervragingsrecht ertoe nopen dat de raadsman bijzonder toegang wordt verleend,821 
welke toegang door de officier van justitie aan voorwaarden kan worden verbonden. Het 
gaat daarbij om een discretionaire bevoegdheid. Dat betekent onder meer dat het 
voorgestelde artikel geen weigeringsgronden bevat. Het betekent ook dat er geen 
(inspannings-)verplichting voor de opsporingsambtenaar (of de officier van justitie) bestaat 
om de aanwezigheid van de raadsman te bewerkstelligen.822 
 
Waar de raadsman wel wordt toegelaten tot politiële getuigenverhoren, ‘mag’ de raadsman 
in het kader van dat verhoor niet zonder meer ‘iets’, anders dan aanwezig zijn. Dat verhoudt 
zich als zodanig niet geheel tot opmerkingen van de minister in relatie tot het 
ondervragingsrecht van de verdachte.823 Een recht op aanwezigheid bij een politieel 
getuigenverhoor heeft de raadsman (namens de verdachte) niet; een recht om vragen te 
stellen ook niet. De mogelijkheid daartoe kan hem door de officier van justitie in beginsel 
wel worden geboden, al lijkt de discussie in relatie tot door de rechter-commissaris naar 
komend recht uitbesteden van getuigenverhoren aan opsporingsambtenaren (wat nu nog 
‘gedelegeerde RC-verhoren’ heet) er op te duiden dat de politie grote aarzelingen heeft bij 
het überhaupt aanwezig zijn van een raadsman bij een politieel getuigenverhoor. Daarbij 
komt het probleem dat het stellen van vragen, voor zover die gelegenheid de raadsman zou 
worden geboden bij een politieel getuigenverhoor, staat of valt met het (tijdig) kunnen 
beschikken over voldoende informatie (procestukken) met betrekking tot het 
opsporingsonderzoek dat heeft plaatsgevonden en dat kennelijk tot het verhoor van de 
bewuste getuige heeft geleid. In afwezigheid van dergelijke informatie zal het gebruikmaken 
van de eventuele mogelijkheid tot ondervraging van een aldus gehoorde getuige door de 
raadsman in de regel niet (heel) adequaat kunnen plaatsvinden. 
 
Dat alles kan aanleiding zijn om de rechter-commissaris te verzoeken getuigen te (ver-) 
horen. De rechter-commissaris kan besluiten een aan hem  verzocht getuigenverhoor, als 
daar een specifieke reden voor is, uit te besteden (en dus niet meer: te ‘delegeren’) aan 

                                                                                                                                                                                      
onderzoek of het belang van de getuige door de verhorend ambtenaar worden geweigerd. Volgens nadere 
informatie ter beschikking gesteld via de begeleidingscommissie bij het onderhavige onderzoek, wordt thans 
voorgesteld het eerste lid aldus te wijzigen, dat de verhorend ambtenaar de vier daar genoemde personen 
toegang verleent. 

821  Concept MvT Boek 2, p. 113-114. Dat geldt meer in het bijzonder ook voor minderjarige getuigen; art. 1.6.4.1 
bepaalt dat het aantal ondervragingen van een minderjarige getuige tot een minimum wordt beperkt. 

822  Naar aanleiding van de in relatie tot het voorgestelde artikel gevoerde discussie heeft de minister – zo blijkt 
uit informatie verkregen via de begeleidingscommissie bij het onderhavige onderzoek – verduidelijkt dat het 
op grond van de voorgestelde bepaling aan de officier van justitie is om te bepalen of de aanwezigheid van 
een raadsman wenselijk is. De officier van justitie is niet verplicht om de verdediging op de hoogte te stellen 
van het verhoor of de verdediging in de gelegenheid te stellen een verzoek te doen om aanwezig te zijn. 
Indien de officier van justitie geen ondervragingsgelegenheid geeft en de verdediging die ook op een later 
moment in de procedure niet krijgt, kan dat – bij een belangrijke getuige – tot gevolg hebben dat dat de 
verklaring van de getuige van het bewijs wordt uitgesloten. In sommige gevallen zal een audiovisuele of 
auditieve registratie wellicht uitkomst kunnen bieden (als voldoende compensatie), maar dat zal niet in alle 
situaties het geval (kunnen) zijn, aldus de minister. In dat laatste geval kan het in de rede liggen om het 
verhoor naar de rechter-commissaris te verwijzen. Dat neemt tegelijkertijd niet weg dat een verhoor door de 
politie voor de hand kan liggen, bijvoorbeeld in het geval van het verhoren van zeer jonge getuigen, waarvoor 
bijzonder deskundigheid en speciale faciliteiten zijn vereist. De aanwezigheid van de raadsman bij een 
dergelijk verhoor (door de politie) biedt naar het oordeel van de minister voordelen vanuit zowel het 
oogpunt van het ondervragingsrecht als van de getuige. De aanwezigheid van de raadsman (en de 
mogelijkheid van de raadsman om naar aanleiding van de getuige vervolgvragen te (doen) stellen), kan een 
tweede verhoor voorkomen. Tegen die achtergrond moet ook de mogelijkheid worden bezien om 
voorwaarden aan de bijzondere toegang te verbinden. 

823  Concept MvT Boek 2, p. 113-114. 
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opsporingsambtenaren. In die gevallen waarin het getuigenverhoor uitbesteed wordt, doet 
zich evenwel eenzelfde problematiek voor als bij politiële getuigenverhoren. In het geval 
van een uitbesteed verhoor is het weliswaar de rechter-commissaris die de raadsman 
bijzondere toegang kan verlenen om aanwezig te zijn bij het – alsdan: wederom politiële – 
getuigenverhoor, maar dat betekent dat de raadsman ook in dit geval geen recht heeft om 
bij dat verhoor aanwezig te zijn. Volgens nadere informatie beschikbaar gesteld via de 
begeleidingscommissie bij het onderhavige onderzoek zal mogelijk worden voorzien in het 
door de raadsman opgeven van vragen die hij gesteld wenst te zien tijdens het verhoor. In 
de gelegenheid om tijdens een dergelijk uitbesteed verhoor zelf vragen te stellen, wenst de 
minister volgens diezelfde informatie uitdrukkelijk niet te voorzien, nu het naar het oordeel 
van de minister ofwel om een verhoor in een pril stadium van de opsporing gaat, ofwel om 
een verhoor van een zeer kwetsbare persoon waarvoor juist een speciale, beschermde 
omgeving aangewezen wordt geacht. Het uitgangspunt van de minister is voorts dat 
verhoren door de rechter-commissaris niet worden uitbesteed, tenzij daar een specifieke 
reden voor is – anders dan capaciteitsproblemen bij het kabinet rechter-commissaris. 
 
Gelet op de beperkingen in de voorgestelde regeling worden aangebracht in relatie tot 
uitbestede getuigenverhoren, lijken getuigenverhoren – zoals ook verhoren van 
deskundigen – op verzoek van de verdediging ook naar komend recht in de regel bij de 
rechter-commissaris zelf te moeten plaatsvinden, waarbij de rechter-commissaris overigens 
kan bepalen dat tijdens dat verhoor vragen door een opsporingsambtenaar worden gesteld 
(art. 2.10.2.1.8 lid 2). Verzoeken tot het horen van getuigen en deskundigen dienen door de 
rechter-commissaris ‘welwillend’ te worden beoordeeld; verzoeken (en vorderingen) zullen 
volgens de concept MvT slechts worden afgewezen als deze niet relevant zijn of 
onvoldoende (concreet) gemotiveerd zijn.824 Materieel gezien verschilt dat criterium, zoals 
in par. 4.3 opgemerkt, niet of nauwelijks van het criterium dat naar huidig recht door de 
rechter-commissaris wordt gehanteerd, al lijkt de concept MvT er vanuit te gaan dat de 
rechter-commissaris in relatief ruime(re) mate van zijn bevoegdheid tot het op vordering of 
verzoek (of ambtshalve) horen van getuigen gebruik zal (gaan) maken.825 De op de 
verdediging ter zake rustende verantwoordelijkheid om verzoeken tot het horen van 
getuigen en/of deskundigen adequaat te motiveren, wijzigt naar komend recht (ook) niet.  
 
De informatiepositie die aan de zijde van de verdediging nodig is om een adequaat 
gemotiveerd verzoek tot het horen van getuigen (en deskundigen) aan de rechter-
commissaris te richten (zie ook par. 5.2.2), wordt door het gemoderniseerde wetboek 
(tenzij het verdachten betreft jegens wie de gevangenhouding is bevolen) zoals opgemerkt 
niet geheel geborgd – ook niet in de situatie dat de verdachte bekend is met het feit dat de 
officier van justitie een vordering ex art. 2.10.1.1 heeft gedaan. Weliswaar overweegt de 
minister – blijkens nadere informatie beschikbaar gesteld door de begeleidingscommissie 
bij het onderhavige onderzoek – inmiddels om in het wetboek te bepalen dat de officier van 
justitie de beschikbare processtukken op grond van voornoemd artikellid reeds ter 
beschikking stelt aan de rechter-commissaris op het moment dat hij een vordering ex art. 
2.10.1.1 doet, maar of de verdediging de processtukken dan ook dient te ontvangen, laat het 
gemoderniseerde wetboek in het midden; zie daartoe p.ar. 4.3. Op zichzelf genomen raakt 
dat de positie van de verdediging in die zin niet, dat de onmogelijkheid om de rechter-
commissaris om onderzoek te verzoeken vanwege een onvolledige informatiepositie, niet 
aan de verdediging zal kunnen worden tegengeworpen. Ook daarin verschilt het komende 
recht niet van het huidige recht.  
 
Punt van aandacht is echter wel dat waar de informatiepositie van de verdediging afwijkt 
van de informatiepositie van de officier van justitie en de rechter-commissaris, ook het zicht 

                                                             
824  Concept MvT Boek 4, p. 37. 
825  Concept MvT Boek 4, p. 37. 
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op hetgeen redelijkerwijs van belang is voor enige door de rechter te nemen beslissing 
tussen de officier van justitie en de rechter-commissaris enerzijds, en de verdediging 
anderzijds, kan verschillen. Het is als (onder huidig recht) verweer voeren tegen een 
vordering voorlopige hechtenis, waarbij de rechter-commissaris tijdens het 
opsporingsonderzoek reeds één of meerdere machtigingen heeft verstrekt tot het toepassen 
van dwangmiddelen: in die gevallen weet de rechter-commissaris in de regel meer dan de 
verdediging, hetgeen het voeren van verweer in de regel lastiger maakt (en niet zelden een 
‘Kafkaiaanse’ gewaarwording voor de verdediging met zich brengt). De ervaring leert dat 
rechters-commissarissen zich daarbij niet altijd rekenschap geven van het feit dat de 
informatiepositie van de verdediging niet in alle opzichten parallel loopt aan die van de 
officier van justitie en de rechter-commissaris, waardoor de verdediging derhalve niet altijd 
ziet en (nog) niet kan zien, wat de rechter-commissaris wel op het netvlies kan staan. Een 
regiebijeenkomst kan daarbij uitkomst bieden, al geldt dat het gegeven dat de rechter-
commissaris niet verplicht is om aan verzoeken daartoe door de verdediging gevolg te 
geven – bijvoorbeeld indien de officier van justitie daartoe (nog) niet genegen is – in dat 
opzicht niet erg verzekerend werkt.  
 
Bij de – beëdigde826 – getuigenverhoren die door de rechter-commissaris worden 
afgenomen, heeft de raadsman van de verdachte in beginsel het recht om aanwezig te zijn 
(voor zover het belang van het onderzoek zich daartegen niet verzet; art. 2.10.3.1.3) en de 
vragen op te geven die hij gesteld wenst te zien. De raadsman wordt voorts in de 
gelegenheid gesteld om zelf (zijn) vragen te stellen (art. 2.10.3.1.3 lid 3). Hij kan dat 
bovendien in beginsel als eerste doen, indien de getuige niet eerder is verhoord (art. 
2.10.3.1.3 lid 3). Dat betekent niet dat antwoorden op vragen niet kunnen worden belet (art. 
2.10.3.1.8) en ook niet dat het antwoord op een specifieke vraag steeds ter kennis komt van 
de verdediging (dan wel de officier van justitie; art. 2.10.3.1.7). Ook de verdachte mag bij de 
verhoren van getuigen en deskundigen als uitgangspunt op zijn verzoek aanwezig zijn827 en 
vragen (laten) stellen (art. 2.10.3.14 lid 1).828  
 
Dit laatste is voor de verdediging/verdachte bepaald van belang. Daar waar uitgangspunt 
van het gemoderniseerde wetboek immers is dat zaken min of meer ‘panklaar’ ter zitting 
worden aangeleverd, geldt dat de positie van de verdediging in het vooronderzoek 
inderdaad versterking behoeft, teneinde te waarborgen dat indien en voor zover getuigen- 
en deskundigenverhoren in het vooronderzoek (door de rechter-commissaris) plaatsvinden, 
de verdachte in de gelegenheid is om daarbij aanwezig te zijn en ook zelf vragen te stellen, 
zoals hij ook tijdens getuigenverhoren die plaatsvinden tijdens de terechtzitting aanwezig is 
(althans kan zijn en naar komend recht onder omstandigheden moet zijn) en in beginsel 
vragen kan stellen. Ook in de situatie dat de verdachte niet in de gelegenheid wordt gesteld 
om zelf fysiek aanwezig te zijn,829 biedt de voorgestelde regeling de verdediging meer 
waarborgen dan het huidige recht omvat. In die situatie immers, kan – wanneer de reden 
voor afwezigheid van de verdachte daaraan niet in de weg staat – volgens de minister 

                                                             
826  Zie art. 2.10.3.1.5. 
827  Zie art. 2.10.3.1.4 (getuige) en art. 2.10.4.2.3 (deskundige). 
828  De rechter-commissaris kan bepalen dat vragen door zijn tussenkomst worden gesteld. Zie art. 2.10.3.1.4 lid 

1 jo art. 2.10.2.1.6 lid 3. 
829  De rechter-commissaris kan een verzoek tot aanwezigheid van de verdachte afwijzen indien een gegrond 

vermoeden bestaat dat de gezondheid of het welzijn van de getuige of deskundige door het afleggen van een 
verklaring in aanwezigheid van de verdachte schade zal lijden en het voorkomen daarvan zwaarder weegt 
dan het belang van de verdachte bij aanwezigheid. Het verzoek kan ook worden afgewezen indien het belang 
van het onderzoek of het belang van een goede rechtspleging zich tegen aanwezigheid van de verdachte 
verzet (art. 2.10.3.1.4 lid 2 (getuige) en art. 2.10.4.2.4 (deskundige)). Het belang van het onderzoek kan 
bijvoorbeeld aan de orde zijn indien de verdachte met de inhoud van het verhoor op grond van tactische 
overwegingen nog niet op de hoogte moet komen; het tweede (belang van een goede rechtspleging) indien 
het ordelijk verloop van het verhoor ernstig wordt verstoord wanneer de verdachte aanwezig is. Zie concept 
MvT Boek 2, p. 294.  
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gezocht worden naar compenserende maatregelen, zoals een audiovisuele verbinding, 
opdat de verdachte het verhoor op een andere plaats of ruimte kan volgen. Ook kan de 
verdachte in voorkomend gevallen blijkens de concept MvT alsdan de gelegenheid worden 
geboden om tussentijds te overleggen met zijn raadsman, zodat de verdachte langs die weg 
aanvullende vragen kan stellen.830 Die regeling heeft een belangrijke meerwaarde ten 
opzichte van het huidige recht en de daarop gebaseerde praktijk. In het licht van de in de 
concept MvT geformuleerde uitgangspunten verbaast het, dat de voorgestelde regeling niet 
bepaalt dat de verdachte die om aanwezigheid bij een getuigen- of deskundigenverhoor 
heeft verzocht, in beginsel altijd in de gelegenheid wordt gesteld om het verhoor elders (via 
een auditieve/audiovisuele verbinding) te kunnen volgen, indien hem fysieke aanwezigheid 
bij het verhoor van getuigen en deskundigen wordt ontzegd, zodat hij in de gelegenheid is 
om via het overleg met zijn raadsman aanvullende vragen te stellen. In zoverre is de 
voorgestelde regeling – mede gelet op de moderniseringsambities op het terrein van 
audiovisuele hulpmiddelen – ook in dat opzicht onvolkomen.  
 
Het aanwezigheids- en ondervragingsrecht van de verdediging in het vooronderzoek laten 
uit de aard der zaak onverlet dat het vanuit verdedigingsperspectief aangewezen kan zijn, 
dat getuigen en deskundigen niet door de rechter-commissaris worden gehoord, maar ter 
zitting. Het komend recht staat daaraan niet in de weg en kan daaraan niet in de weg staan. 
In die gevallen is blijkens de concept MvT wel van belang dat tijdig voor aanvang van het 
onderzoek ter terechtzitting duidelijk is welke getuigen moeten worden opgeroepen, zodat 
onnodige aanhoudingen en vertragingen van de behandeling worden voorkomen.831  
 
Dat (laatste) is op zichzelf niet onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk is – waar het de tijdigheid 
betreft – wel, dat het voorgestelde wetboek de verdediging in MK-zaken zoals opgemerkt 
welgeteld twee weken geeft om dergelijke verzoeken te doen, welke termijn door de 
voorzitter met maximaal twee weken kan worden verlengd (art. 4.1.1.4 lid 3). Om 
verschillende redenen is (bepaald) niet uit te sluiten dat een verdachte die niet voorlopig is 
gehecht – zelfs als het gaat om een relatief complexe strafzaak – eerst (daadwerkelijk) een 
raadsman inschakelt op het moment dat hem de procesinleiding wordt betekend; zie 
daartoe ook de focusgroepen (par. 5.2.3). De regeling omtrent toevoegingen betekent dat de 
raadsman eerst aan het werk kan, indien de toevoeging daadwerkelijk is verleend. De kans 
dat een toevoeging binnen twee weken wordt verleend – aangenomen dat de raadsman 
reeds op ‘dag 1’ ook alle relevante gegevens van de verdachte ter beschikking heeft – is 
bijzonder klein. Indien de toevoeging niet wordt verleend, maar daartoe wellicht wel 
mogelijkheden zijn indien een ‘peiljaarverlegging’ wordt aangevraagd, is de kans dat binnen 
een termijn van twee (of vier) weken een toevoeging wordt verleend, vrijwel nihil. De 
toegevoegde raadsman – dan wel een raadsman die de verdachte op betalende basis bijstaat 
– zal vervolgens een verzoek moeten doen tot het verkrijgen van afschrift van de 
processtukken. Zoals hiervoor reeds werd opgemerkt, leert de ervaring dat met de reactie 
op een dergelijk verzoek – ook indien het verzoek en/of het procesdossier van eenvoudige 
aard is – van de zijde van het openbaar ministerie de nodige tijd is gemoeid en veelal 
(bepaald) meer dan twee weken. Na ontvangst van de processtukken dient de raadsman 
deze stukken vervolgens te bestuderen, zich daarbij de vraag stellen of deze processtukken 
naar het oordeel van de verdediging volledig zijn (en zo niet, op enigerlei wijze zicht moet 
proberen te krijgen op de vraag wat er ontbreekt en waar deze informatie zich mogelijk zou 
kunnen bevinden), om zich eerst dan te (kunnen) beraden over de vraag of en zo ja welke 
getuigen en/of deskundigen nog zouden moeten worden gehoord, dat met de cliënt te 
bespreken om op basis van die bespreking een gemotiveerd verzoek aan de voorzitter te 
kunnen doen. De kans dat al deze stappen binnen de voorgestelde termijn van twee, 
maximaal vier weken kunnen zijn gezet, is niet zeer groot is. Iets scherper geformuleerd: het 

                                                             
830  Concept MvT Boek 2, p. 294. 
831   Concept MvT Boek 4, p. 37. 
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voorstel om de verdediging aan een termijn van twee weken te binden verhoudt zich niet 
met de praktijk, in ieder geval niet in toevoegingszaken. De kans is – ook volgens de 
respondenten in de beide focusgroepen (par. 5.2.3) – (bijzonder) groot dat de verdediging in 
veel gevallen niet aan die verplichting zal kunnen voldoen. 
 
In de concept MvT wordt de voorgestelde termijn gemotiveerd met verwijzing naar het feit 
dat korte termijnen aangewezen zijn, omdat de ervaring leert dat ‘men’ vaak pas vlak voor 
het verstrijken van een termijn in actie komt.832 Dat uitgangspunt verhoudt zich evenwel 
niet erg goed met de aan de voorzitter toegeschreven verantwoordelijkheid voor de omvang 
en volledigheid van het onderzoek ter zitting en de uitkomst daarvan. Het verhoudt zich 
evenmin bijzonder goed – om niet te zeggen buitengewoon ‘slecht’ – tot het gegeven dat de 
officier van justitie ter zake op geen enkel moment aan enige wettelijke termijn wordt 
gebonden. Zo bepaalt het voorgestelde art. 4.1.1.4 lid 4 niets anders dan dat de voorzitter de 
officier van justitie in de gelegenheid stelt om op het verzoek van de verdediging tot het 
oproepen van getuigen en deskundigen voor de zitting (of het voegen van stukken bij de 
processtukken) te reageren, zonder daarbij enige termijn te stellen. Volgens de concept MvT 
dient de voorzitter er daarbij voor te zorgen dat de officier van justitie “een redelijke 
reactietermijn krijgt. Hoe lang deze is, zal mede afhankelijk zijn van de omstandigheden, zoals 
de aard van de zaak of het verzoek of het aantal verzoeken. […] Eventueel kan hij de voorzitter 
berichten meer tijd nodig te hebben om inhoudelijk op het verzoek van de verdachte te 
reageren en de voorzitter zal dit naar redelijke maatstaven ook toestaan.”833  
 
In de concept MvT bij Boek 4 (en ook overigens) zoekt men tevergeefs naar een 
onderbouwing voor dit onderscheid in behandeling van de officier van justitie enerzijds, en 
de verdediging anderzijds. Dat onderscheid ligt niet voor de hand. Hoezeer het stellen van 
termijnen ook aangewezen is of kan zijn, gelet op de noodzaak de voortgang te bewaken, dat 
belang verklaart niet waarom aan de voorzitter – die immers een grote rol en 
verantwoordelijkheid heeft voor de uitkomst van het geding – niet de gelegenheid wordt 
gelaten om, in de situaties dat hem dat geraden voorkomt, de eerder aan de verdediging 
gestelde termijn naar redelijkheid te verlengen, bijvoorbeeld gelet op de aard en omvang 
van de zaak en de praktische problemen waartegen de verdediging vrijwel dagelijks 
aanloopt, bijvoorbeeld waar het gaat om het verkrijgen van een afschrift van de 
processtukken. Dat zou de coördinerende rol van de voorzitter – die ook door de 
respondenten in de beide focusgroepen positief wordt gewaardeerd; zie par. 5.2.3 – bepaald 
ten goede komen. Het door de minister gepresenteerde belang verklaart voorts niet, 
waarom de verdediging wel aan een harde termijn wordt gebonden, maar de officier van 
justitie (en de zittingsrechter) niet.834  

                                                             
832  Concept MvT Boek 4, p. 127.  
833  Concept MvT Boek 4, p. 128. 
834   De termijn van twee, maximaal vier, weken speelt – zoals in par. 4.6.2 opgemerkt – geen rol in zaken die bij 

de enkelvoudige kamer worden aangebracht. In die zaken wordt de procesinleiding – naar de tekst van art. 
4.4.4 lid 3 dwingend voorschrijft – tegelijkertijd met de oproeping aan de verdachte betekend. Daarbij wordt 
de verdachte geïnformeerd over zijn recht op rechtsbijstand, zijn recht om kennis te nemen van de 
processtukken en zijn recht om de enkelvoudige kamer schriftelijk te verzoeken om getuigen en deskundigen 
voor de zitting te doen oproepen (art. 4.4.4). Op basis van art. 4.4.4 lid 6 jo art. 4.1.1.4 lid 6 kan ook de 
politierechter een dergelijk verzoek met toestemming van de officier van justitie en de verdachte aan de 
rechter-commissaris ‘uitbesteden’. Daar waar de officier van justitie zich evenwel tegen het horen van de 
getuige of deskundige verzet op grond van art. 4.1.1.4 lid 5, resteert geen andere mogelijkheid dan dat ter 
zake door de enkelvoudige kamer een beslissing wordt genomen tijdens het onderzoek op de zitting. Vgl. 
concept MvT Boek 4, p. 234. Dat geldt derhalve ook, indien de zitting nog maanden weg is. Die regeling biedt 
de nodige voordelen, al zij het dat – zoals in par. 4.6.2 werd opgemerkt – (bepaald) niet uitgesloten kan 
worden dat als gevolg van de voorgestelde regeling in die zaken het aantal aanhoudingen van de 
terechtzitting – vanwege het relatief late tijdstip waarop verzoeken kunnen worden gedaan – juist zal 
toenemen. De onderzoekers hebben zich de vraag gesteld of het in het kader van het gemoderniseerde 
wetboek logisch zou zijn, toch enigerlei mate van ‘fasering’ aan te brengen in enkelvoudige kamerzaken. Ook 
daar werkte de focusgroepen evenwel als een soort ‘reality check’; daar bleek namelijk dat de respondenten 
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De criteria op basis waarvan verzoeken tot het horen van getuigen en deskundigen door 
(uiteindelijk) de zittingsrechter in eerste aanleg en hoger beroep moeten worden 
beoordeeld, wijzigen – zoals hiervoor in par. 4.4.1 en 4.4.3 besproken – naar komend recht 
in die zin, dat het noodzakelijkheidscriterium een meer uitgewerkte inhoud krijgt (namelijk: 
‘noodzakelijk in het belang van een behoorlijke behandeling van de zaak’; zie art. 4.2.4.8.1). 
Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat voor de verdediging een verhoogde motiveringsplicht 
geldt in relatie tot verzoeken waarop dat criterium naar komend recht van toepassing is; 
helemaal duidelijk is dat op voorhand evenwel niet. Daarnaast wordt op onderdelen door de 
minister verduidelijkt welk criterium van toepassing is en verschuift het perspectief in een 
aantal situaties van ‘noodzaak’ naar ‘verdedigingsbelang’.  
 
Hoewel als zodanig – afgezien van de daarbij ten aanzien van de verdediging gestelde 
termijnen – bepaald positief te waarderen, betekent de voorgestelde regeling van 
gefaseerde aanbrengt in MK-zaken overigens wel, dat waar het kantelpunt tussen 
verdedigingsbelang en noodzakelijkheidscriterium in dergelijke zaken thans ligt op tien 
dagen voorafgaande aan de zitting (art. 263 Sv), dat kantelpunt naar komend recht in eerste 
aanleg naar voren verschuift. Naar komend recht immers, dient de verdediging in MK-zaken 
verzoeken tot het horen van getuigen en deskundigen ter zitting uiterlijk binnen twee (dan 
wel vier) weken nadat de procesinleiding aan de verdachte is betekend, aan de voorzitter te 
doen toekomen om dat criterium veilig te stellen. En weliswaar kan de voorzitter besluiten 
om ook na die termijn ingediende verzoeken gewoon in te willigen, maar de verdediging kan 
daar niet op voorhand vanuit gaan. Indien een (in de zin van art. 4.1.1.4 lid 3) te laat gedaan 
verzoek niet door de voorzitter wordt ingewilligd, ligt bij de rechtbank bij de beoordeling 
van dat verzoek het noodzakelijkheidscriterium voor; zie daartoe par. 4.4.1. Dat is in die zin 
niet van belang gespeend, daar de voorgestelde termijn van (tweemaal) twee weken in een 
niet onaanzienlijk deel van MK-zaken voor de verdediging, naar het zich laat aanzien, zoals 
reeds opgemerkt niet voldoende zal zijn. Daarbij geldt wel (en nog steeds) dat het 
noodzakelijkheidscriterium ook naar komend recht ruimte biedt (of zou moeten bieden) om 
rekening te houden met – kort gezegd – gebreken in de informatiepositie van de 
verdediging. Gelet evenwel op de gewenste beweging naar voren zou het systematisch 
evenwel meer voor de hand liggen om die informatiepositie (eerder) te versterken, dan de 
negatieve effecten van een gebrekkige informatiepositie in een latere fase te mitigeren. 
 
Eenzelfde termijn (maximaal tweemaal twee weken) geldt naar komend recht ook in hoger 
beroep (art. 5.4.2.2 lid 3). In hoger beroep is het criterium ‘noodzakelijk in het belang van 
een behoorlijke behandeling van de zaak) voorts van toepassing op tijdig gedane verzoeken 
tot het horen van getuigen die op de zitting in eerste aanleg dan wel door de rechter-
commissaris in aanwezigheid van de verdachte zijn verhoord (art. 5.4.4.5 lid 3). Dat laatste 
betekent dat het aanwezigheidsrecht van de verdachte – en de vraag of de verdachte in de 
gelegenheid is gesteld van dat recht gebruik te maken – ook ten aanzien van de behandeling 
van het hoger beroep van belang is en als zodanig (bepaald) een toegevoegde waarde heeft. 
  
4.6.4. Deskundigen(-onderzoek) 
 
De huidige regeling met betrekking tot de inschakeling van deskundigen in het 
voorbereidend onderzoek (opsporingsonderzoek) blijft in het gemoderniseerde wetboek 
grotendeels in stand. Zo worden in het beoogde nieuwe wetboek de bepalingen die thans 
zijn opgenomen in Titel IIIc (art. 51i-51m Sv) van Boek 1 ongewijzigd overgenomen in 
hoofdstuk 7 van datzelfde boek (art. 1.7.1-1.7.5)835 en blijven ook de bepalingen betreffende 

                                                                                                                                                                                      
van beide groepen voor fasering in enkelvoudige kamerzaken, zoals ook de minister, geen noodzaak zagen: 
zie par. 5.2.3. 

835  In genoemde artikelen zijn uitsluitend enkele redactionele wijzigingen aangebracht in verband met de 
voorstellen over een techniekonafhankelijk wetboek (concept MvT Boek 1, p. 79). 
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het onderzoek van geregistreerde deskundigen in opdracht van de officier van justitie (art. 
150-150c Sv; naar komend recht art. 2.4.2-2.4.5/2.4.1-2.4.5) vrijwel ongewijzigd.836  
 
Dat ligt iets anders voor de (bevoegdheden van de) hulpofficier van justitie. Waar het 
huidige wetboek (art. 150 lid 2 Sv) bepaalt dat de bevoegdheid om geregistreerde 
deskundigen te benoemen (in beginsel) slechts aan de hulpofficier toekomt indien het 
technisch onderzoek betreft, is in het voorgestelde art. 2.4.2 lid 2/2.4.1 lid 2 opgenomen dat 
de bevoegdheid om ambtshalve of op verzoek van de verdachte een geregistreerde 
deskundige opdracht te geven, ook aan de hulpofficier van justitie toekomt “voor zover het 
onderzoek betreft dat op zijn bevel kan worden verricht”.837 
 
Waar het gaat om tegenonderzoek, dient de verdachte een verzoek daartoe ook naar 
komend recht binnen twee weken na kennisgeving van de uitslag van het onderzoek te doen 
en daarbij de redenen voor het tegenonderzoek aan te geven (art. 2.4.3 lid 3/2.4.2 lid 3), dat 
alles tenzij sprake is van een onderzoek dat (thans) onder de Aanwijzing technisch 
onderzoek/deskundigenonderzoek valt. Ook in die zin wijzigingen de thans op de 
verdediging rustende verantwoordelijkheid naar komend recht niet. 838 
 
De verdachte kan daarbij naar komend recht ook een voorstel doen ten aanzien van de 
deskundige aan wie de opdracht tot het verrichten van tegenonderzoek zou moeten worden 
verleend; de voorgestelde bepaling is daarmee ietwat minder stringent geformuleerd dan 
het huidig recht, waarin is bepaald dat de verdachte aangeeft welke deskundige het 
onderzoek zou moeten uitvoeren (art. 150a lid 3 Sv). Het verschil in bewoordingen is in de 
concept MvT niet nader toegelicht. Qua bewoordingen lijkt de voorgestelde bepaling erop te 
duiden dat de verdachte niet langer verplicht is om in zijn verzoek om contra-expertise een 
specifieke tegendeskundige (met naam) te duiden. Of dat verschil relevant is voor de 
beoordeling door de officier van justitie van het gedane verzoek is lastig(er) te duiden. Op 
zichzelf lijkt de gedachte gerechtvaardigd dat als de verdachte naar huidig recht als het ware 
een deskundige aanwijst, aan die aanwijzing in beginsel ook door de officier van justitie 
gevolg dient te worden gegeven. Zo geïnterpreteerd lijkt in het voorstel dat de verdachte 
slechts een voorstel ter zake doet, besloten te liggen dat niet alleen de verdachte meer 

                                                             
836 Over het opdracht verlenen aan een reclasseringsinstelling handelt het voorgestelde art.2.4.1 lid 1 (het 

huidige art. 147 Sv). Eenzelfde bevoegdheid is voor de rechter-commissaris opgenomen in art. 2.10.1.10 (art. 
177 Sv). Volgens nadere informatie, ter beschikking gesteld via de begeleidingscommissie bij het 
onderhavige onderzoek, wordt thans overwogen om deze beide bepalingen te laten vervallen en in art. 
1.10.4.1 lid 1 te bepalen dat de officier van justitie en de rechter, deze laatste zoveel mogelijk door 
tussenkomst van de officier van justitie, aan een reclasseringsinstelling opdracht kunnen verlenen tot het 
opmaken van een voorlichtingsrapport. In relatie tot een onderzoek naar de geestvermogens bepaalt het 
voorgestelde art. 2.10.2.2.1 (het huidige art. 196 Sv) dat de rechter-commissaris ambtshalve, op vordering of 
op verzoek kan bevelen dat de verdachte die zich in voorlopige hechtenis bevindt (althans, en volgens 
informatie afkomstig van de begeleidingscommissie bij het onderhavige onderzoek, de verdachte tegen wie 
de voorlopige hechtenis is bevolen), wordt overgebracht naar een psychiatrisch ziekenhuis of een inrichting 
voor klinische observatie voor een onderzoek naar zijn geestvermogens. Overwogen wordt – blijkens 
informatie afkomstig van de begeleidingscommissie bij het onderhavige onderzoek – om te bepalen dat deze 
overbrenging alleen mogelijk is, indien een dergelijk onderzoek noodzakelijk is en dit niet voldoende op 
andere wijze kan plaatsvinden. Het bevel – dat ten hoogste zeven weken duurt – wordt niet gegeven voordat 
het oordeel van een of meer deskundigen is ingewonnen en de verdachte hierover is gehoord of behoorlijk is 
opgeroepen (art. 2.10.2.2.2 lid 1/art. 197 Sv). Volgens informatie afkomstig van de begeleidingscommissie bij 
het onderhavige onderzoek wordt overwogen om te bepalen dat het bevel eenmaal met zeven weken kan 
worden verlengd (art. 2.10.2.2.3 lid 2). 

837  Deze laatste toevoeging houdt verband met het feit dat de hulpofficier van justitie in het beoogde wetboek 
ruimere bevoegdheden toebedeeld krijgt, onder meer in relatie tot het onderzoek ‘aan het lichaam’. 

838  Indien de officier weigert een verzoek van de verdachte tot het (laten) verrichten van aanvullend onderzoek, 
dan wel tegenonderzoek, te honoreren, kan de verdachte naar komend recht binnen twee weken een 
bezwaarschrift indienen bij de rechter-commissaris (art. 2.4.4 lid 2/2.4.5). Ook daarin verschilt de 
voorgestelde regeling niet wezenlijk van de huidige regeling, waarin eenzelfde bepaling is opgenomen in art. 
150b lid 2 Sv.  
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vrijblijvend is in zijn keuze, maar dat ook dat officier van justitie dat kan zijn bij de vraag of 
het voorstel dient te worden gevolgd. Hoe dan ook zal de methode van tegenonderzoek die 
voorgestelde deskundige zal gaan gebruiken, op grond van art. 2.4.3 lid 3/2.4.2 lid 3 
gelijkwaardig moeten zijn aan de methode die bij het eerste onderzoek is gehanteerd. Dat 
betekent dat de officier van justitie zowel thans839 als naar komend recht de wens of het 
verzoek van de verdachte kan passeren, indien hij van oordeel is dat de gelijkwaardigheid 
van de beide onderzoeken niet of onvoldoende geborgd is; zie part. 3.5.2.1. 
 
Conform het thans in art. 150c lid 2 Sv bepaalde geldt daarbij ook naar komend recht dat de 
deskundige die dat tegenonderzoek verricht, in staat moet worden gesteld dit onderzoek uit 
te voeren en daartoe toegang tot het onderzoeksmateriaal en het verslag van het eerste 
onderzoek dient te krijgen (art. 2.4.5 lid 1/2.4.4 lid 1). Het gemoderniseerde wetboek bevat 
voor het met het oog daarop bewaren van inbeslaggenomen voorwerpen – anders dan het 
huidige wetboek – een specifieke verplichting in die zin, dat in art. 2.7.2.4.1 zal worden 
bepaald dat inbeslaggenomen voorwerpen die sporen van het strafbare feit dragen, in de bij 
AMvB aangewezen gevallen en voor de daarin bepaalde duur, niet worden teruggegeven, 
vervreemd, of vernietigd. Aangenomen dat de daarin te bepalen termijn voldoende rekening 
zal houden met de belangen van de verdediging, komt aan deze bepaling in potentie zeker 
toegevoegde waarde toe.  
 
Aan de rechter-commissaris kan de verdachte (die als zodanig is verhoord) ook naar 
komend recht verzoeken tot onderzoek richten, waaronder onderzoek door deskundigen. 
De bepalingen die op dat onderzoek van toepassing zullen zijn, wijzigen daarbij niet of 
nauwelijks.840 Datzelfde geldt – materieel gezien – voor het beoordelingskader van de 
rechter-commissaris, ertoe strekkende dat de rechter-commissaris een dergelijk verzoek 
van de verdediging toewijst, voor zover dat onderzoek redelijkerwijs van belang is voor de 
naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting te nemen beslissingen (art. 2.10.1.5); 
zie daartoe par. 3.5.3.3.  
 
Punt van aandacht daarbij is ook onder het gemoderniseerde wetboek dat de vraag wat – 
naar het oordeel van de verdediging – in relatie tot deskundigen al dan niet redelijkerwijs 
van belang is voor enige door de zittingsrechter te nemen beslissing, in belangrijke mate 
afhangt van de vraag of bij de verdediging reeds (voldoende) zicht bestaat op de omvang 
van het geding, zoals dat te zijner tijd aan de zittingsrechter zal worden voorgelegd, alsmede 
van (het antwoord op) de vraag of de beschikbare processtukken de verdediging voldoende 
informatie geven over het deskundigenonderzoek dat al dan niet reeds is verricht en wat de 
kwaliteit van dat onderzoek is geweest. Niettemin ligt het ook naar komend recht niet voor 
de hand dat latere verzoeken om inschakeling van deskundigen door de rechter-
commissaris worden afgewezen, indien dat latere verzoek zijn oorzaak vindt in het feit dat 
de verdediging niet eerder over daartoe relevante informatie uit het strafdossier beschikte. 
Dat geldt meer in het bijzonder nu het doel van art. 2.10.1.5 – inhoudende dat een verzoek 
van de verdediging (zoals een vordering door de officier) zal worden toegewezen voor zover 
dat onderzoek redelijkerwijs van belang is van de naar aanleiding van het onderzoek op de 
terechtzitting te nemen beslissingen – is om “te bevorderen dat er ruime gelegenheid is om 
onderzoek dat nodig is voor een zorgvuldige inhoudelijke behandeling van de strafzaak zoveel 
mogelijk in een vroeg stadium te doen”.841 Weliswaar verschilt dat criterium zoals opgemerkt 

                                                             
839  Het huidige art. 150a lid 3 Sv bepaalt dat het onderzoek van de tegendeskundige gelijkwaardig moet zijn aan 

het eerste onderzoek; naar komend recht gaat het om de methode (van onderzoek).  
840  De bepalingen zoals thans opgenomen in art. 227-236 Sv zullen ongewijzigd worden overgenomen in art. 

2.10.4.1.1.-2.10.4.1.5. Dat betekent onder meer dat de verdachte aan wie van de opdracht aan een 
deskundige door de rechter-commissaris is kennis gegeven, binnen een week na dagtekening daarvan 
zijnerzijds een deskundige kan aanwijzen die het recht heeft bij het onderzoek van de deskundige aanwezig 
te zijn en daarbij de nodige opmerkingen te maken. Zie art. 2.10.4.1.2 (het huidige art. 228 lid 4 Sv).  

841  Concept MvT Boek 4, p. 65. 
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niet wezenlijk van het huidige criterium, maar het geschetste uitgangspunt bij de 
beoordeling ervan zal in potentie tot gevolg kunnen hebben dat de rechter-commissaris 
vaker dan voorheen overgaat tot (het inwilligen van verzoeken tot) de inschakeling van 
deskundigen, met het oog op het zoveel mogelijk ‘panklaar’ aanleveren van strafzaken aan 
de zittingsrechter. 

 
De situatie ligt – qua informatiepositie – op grond van het voorgestelde en hiervoor reeds 
uitgebreid behandelde art. 2.10.5.1 genuanceerder wanneer het gaat om een verdachte 
jegens wie de gevangenhouding is bevolen. Ten aanzien van dergelijke verdachten geldt op 
grond van het voorgestelde art. 2.10.5.1 dat zij een betere informatiepositie hebben dan 
verdachten jegens wie de gevangenhouding niet is bevolen. Dat wil zeggen: aangenomen 
althans dat de processtukken die de voorlopige gehechte verdachte in dat kader ter 
beschikking worden gesteld, voldoende informatie bevatten omtrent de vraag of en zo ja 
welk (deskundigen-)onderzoek zou moeten worden verricht op verzoek van de verdediging, 
al dan niet in antwoord op een vordering van de officier van justitie ter zake en/of de tekst 
van de beoogde procesinleiding. Een aldus geïnformeerde verdachte zal de gelegenheid te 
baat kunnen nemen – en op grond van het gemoderniseerde wetboek in beginsel ook 
moeten nemen (vgl. het zojuist genoemde art. 2.10.6.2 lid 2) – om aan de rechter-
commissaris een verzoek te doen tot het verrichten van deskundigenonderzoek. Een 
verdachte jegens wie de gevangenhouding niet is bevolen, ontvangt een dergelijke ‘stand 
van zaken’-rapportage niet. Die verdachte zal potentieel eerst bekend worden met het feit 
dat een zitting aanstaande is, op het moment dat hem de procesinleiding wordt betekend. 
Weliswaar kan de rechter-commissaris in die situatie nog steeds opdracht geven tot 
onderzoek door een of meer deskundigen, maar dan wel uitsluitend – en gelet op art. 
2.10.6.2 lid 2 – met instemming van de voorzitter van de rechtbank.  
 
De ten opzichte van het huidige recht uitgebreide bevoegdheid van de rechter-commissaris 
om onderzoek ook ambtshalve te (laten) verrichten (art. 2.10.3.1) zal, waar het gaat om het 
door de rechter-commissaris gelasten van een tegenonderzoek, waarschijnlijk slechts 
beperkt van belang blijken te zijn, al was het alleen al omdat de concept MvT zich daarbij op 
het uitdrukkelijke standpunt stelt dat ambtshalve onderzoek door de rechter-commissaris 
alleen aanvullend van aard kan zijn en het opsporingsonderzoek niet in de wielen zou 
moeten rijden of doorkruisen.842  
 
In relatie tot verzoeken (van de verdediging) om deskundigenonderzoek via de 
zittingsrechter verandert er – zoals in eerste aanleg als in hoger beroep – weinig, althans 
niet veel meer dan hiervoor in relatie tot getuigen reeds aan de orde kwam.  
 

4.7.  Verdediging 2.0: verwachtingen, verantwoordelijkheden en ‘pijnpunten’ 
 
Dit onderzoek richt zich zoals opgemerkt op de verdediging ten gronde; op de vraag welke 
mogelijkheden de verdediging naar komend recht ter beschikking staan om haar positie in 
het strafproces gestalte te kunnen geven in relatie tot de gegrondheid van de tegen de 
verdachte ingestelde strafvervolging en welke verwachtingen en verantwoordelijkheden 
daarin ten aanzien van de verdediging besloten liggen.  
 
In de concept MvTs bij de verschillende voorgestelde Boeken wordt (steeds) het standpunt 
ingenomen dat de positie van de verdediging door de gedane voorstellen wordt versterkt, of 
reeds zodanig is versterkt door recente wetswijzigingen, dat een (verdere) versterking niet 
nodig is. Op onderdelen is zeker sprake van een versterking van de positie van de 
verdediging als gevolg van de gedane moderniseringsvoorstellen. Dat geldt bijvoorbeeld 
waar de verdachte naar komend recht uit principiële overwegingen in beginsel ook zelf een 

                                                             
842  Concept MvT boek 2, p. 65 en p. 280. 
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aanwezigheids- en ondervragingsrecht toekomt in relatie tot verhoren van getuigen en 
deskundigen door de rechter-commissaris, al zal de verdachte, wat de strafrechtadvocaten 
in de focusgroep betreft, veel vaker niet dan wel aanwezig zijn (zie par. 5.2.4). Dat 
principiële recht heeft ook betekenis voor de berechting in hoger beroep, waarbij – kort 
gezegd – het noodzakelijkheidscriterium alleen geldt voor getuigen en deskundigen die 
hetzij ter zitting in eerste aanleg reeds zijn verhoord, hetzij zijn verhoord bij de rechter-
commissaris in aanwezigheid van de verdachte (art. 5.4.4.5 lid 3). Tegelijkertijd valt – tegen 
de achtergrond van de principiële keuze dat de verdachte het recht heeft om bij deze 
verhoren aanwezig te zijn – niet goed te verklaren, waarom er in dat kader niet voor is 
gekozen om te bepalen dat de verdachte, in de gevallen waarin de verdachte bij het verhoor 
niet lijfelijk aanwezig kan of mag zijn, altijd het recht heeft om het verhoor van getuigen en 
deskundigen elders te volgen, om zich vervolgens in verbinding te (kunnen) stellen met zijn 
raadsman, zodat de raadsman eventuele vervolgvragen kan stellen. Dat zou niet alleen het 
ondervragingsrecht van de verdachte (sterk) ten goede komen, maar bovendien ook 
onnodige belasting van getuigen kunnen voorkomen. 
 
De mogelijkheid tot uitbesteding van verhoren door de rechter-commissaris aan 
opsporingsambtenaren doet aan de voorgestelde uitbreiding van het ondervragingsrecht in 
het opsporingsonderzoek afbreuk. Weliswaar zal die mogelijkheid beperkt worden tot 
situaties waarin het verhoor door een opsporingsambtenaar toegevoegde waarde heeft 
boven een verhoor door de rechter-commissaris (art. 2.10.1.9 lid 1), maar een dergelijke 
uitbesteding heeft wel tot gevolg dat de verdachte en raadsman geen recht op aanwezigheid 
hebben, En raadsman kan door de rechter-commissaris weliswaar ‘bijzondere toegang’ tot 
het uitbestede verhoor worden verleend, maar de raadsman kan in dat geval – volgens een 
voorgestelde wijziging van art. 2.10.1.9 lid 3 – hooguit de vragen opgeven die hij gesteld 
wenst te zien en in ieder geval zelf geen vragen stellen. Zeker in het licht van de 
moderniseringsambities op het terrein van audiovisuele hulpmiddelen ligt een dergelijke 
beperking niet zonder meer voor de hand. Dat geldt meer in het bijzonder ook, omdat het in 
dergelijke gevallen volgens de concept MvT nu net ook gaat om het verhoren van (zeer) 
kwetsbare personen, in welke situatie dus ook verwacht mag worden dat dergelijke 
getuigen niet licht opnieuw zullen mogen worden ondervraagd (door de verdediging).843 
 
In andere opzichten is het voorgestelde wetboek veel minder revolutionair, althans wat de 
verdediging betreft (bepaald) veel minder in beweging. In relatie tot de vier door ons 
onderzochte onderwerpen valt vooral op dat de bepalingen die op deze onderwerpen 
betrekking hebben niet of nauwelijks worden herzien. Daarmee wijzigen ook de in 
hoofdstuk 3 geduide verwachtingen en verantwoordelijkheden die op de verdediging rusten 
niet of nauwelijks. Het slechts beperkt wijzigen van de regelgeving omtrent de geselecteerde 
thema’s in het beoogde nieuwe wetboek houdt zoals opgemerkt verband met het feit dat een 
belangrijk deel van deze regelingen van relatief recente datum is. Dat geldt voor de regeling 
omtrent de procestukken, de regeling omtrent consultatie- en verhoorbijstand en de 
regeling omtrent het laten doen van onderzoek door deskundigen. Uitgangspunt in de 
concept MvTs is dat in die bestaande regeling(en) de positie van de verdediging reeds 
voldoende adequaat is versterkt en daarmee reeds voldoende invulling wordt gegeven aan 
het gezochte tegensprekelijke karakter van het strafproces. 844 
 
Bij nadere beschouwing in context lijkt die conclusie echter geen stand te kunnen houden, 
althans niet indien de centraal gestelde ‘beweging naar voren’ – en de (mede-) 
verantwoordelijkheid die de verdediging in dat kader wordt toegedicht845 – (verder) wordt 

                                                             
843  Zie par. 4.3. en p.ar 4.6.3. 
844  Vgl. concept MvT boek 1, p. 49.  
845  Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278, p. 10. 
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doordacht en daarbij ook wordt nagedacht over de vraag onder welke omstandigheden en 
voorwaarden binnen deze beweging een adequate verdediging realiseerbaar is. 
 
Enige ‘beweging naar voren’ en het toebedelen van een (gedeelde) verantwoordelijkheid 
aan de verdediging, staat of valt allereerst met de vraag wat de verdachte weet. Een niet-
aangehouden verdachte die wordt verhoord weet dat hij recht heeft op rechtsbijstand (en 
een recht op vertolking en vertaling; art. 1.4.1.6 lid 2/1.4.1.3 lid 2). Een aangehouden 
verdachte weet dat hij recht heeft op rechtsbijstand (en recht heeft op vertolking en 
vertaling) en dat hij recht heeft om desgevraagd en in ieder geval vanaf het eerste verhoor 
na aanhouding kennis te nemen van de processtukken (art. 1.4.1.6 lid 3/1.4.1.3 lid 3). Een 
niet aangehouden en niet verhoorde verdachte weet (formeel) niets en heeft (nog) nergens 
recht op; ook niet om op zijn verzoek te worden verhoord, zodat hij uitleg kan geven aan de 
verwijten die hem kennelijk worden gemaakt en op de wijze in een vroeg stadium uiting te 
kunnen geven aan het beginsel van tegenspraak. Geen van deze verdachten behoeft op 
grond van de voorgestelde wettelijke regeling erover geïnformeerd te worden, dat zij het 
recht hebben om, nadat zij zijn verhoord, bij de rechter-commissaris te verzoeken om 
onderzoek. 
 
Het uitgangspunt van de wetgever is dat een verdachte vanaf het eerste verhoor na 
aanhouding, voorzien van rechtsbijstand, over zijn rechten is geïnformeerd en derhalve 
alsdan zijn procespositie kan bepalen.846 Dit in de concept MvTs tot uitdrukking gebrachte 
uitgangspunt is evenwel, en gelet op de rechten waarover de verdachte wordt geïnformeerd, 
niet zonder meer juist. Allereerst is informatieverplichting over rechten van de verdachte 
naar huidig en komend recht (art. 1.4.1.6/ 1.4.1.3) beperkt, in ieder geval waar het gaat om 
de verdediging ten gronde. Daarnaast is – zoals in par. 4.6.2 aan de orde kwam – ook het 
recht op gefinancierde rechtsbijstand beperkt. Een aangehouden verdachte heeft recht op 
consultatie- en verhoorbijstand voor zover het gaat om feiten waarvoor voorlopige 
hechtenis mogelijk is (art. 2.3.2.4), maar daartoe is dat recht – voor zover het gaat om een 
toegevoegd raadsman – dan ook in de tijd beperkt. Een niet aangehouden verdachte heeft 
ook recht op consultatie- en verhoorbijstand. Voor een toevoeging komt een niet 
aangehouden verdachte evenwel niet in aanmerking, zodat recht op rechtsbijstand daar in 
belangrijke mate een kwestie van geld is. Een aangehouden en in verzekering gestelde 
verdachte heeft onder dezelfde omstandigheden ook een recht op rechtsbijstand – wederom 
in tijd beperkt tot die fase van het opsporingsonderzoek (art. 1.4.2.1.3 lid 4). Een 
aangehouden verdachte tegen wie de bewaring wordt bevolen (en nadien de 
gevangenhouding) heeft naar huidige maatstaven (vooralsnog) een recht op rechtsbijstand 
‘van overheidswege’. Omdat in die gevallen een last wordt verstrekt, is (alleen) die 
verdachte voor langere duur verzekerd van rechtsbijstand. Immers, alleen in die gevallen 
geldt de aanwijzing van een raadsman namelijk ‘voor de duur van de gehele aanleg waarin 
deze heeft plaatsgehad’ (art. 1.4.2.1.6 lid 1). Naar huidige maatstaven is echter niet 
verzekerd is dat de toegevoegd raadsman in dat geval ook daadwerkelijk de handen vrij 
heeft om te doen wat hij gepast en geboden oordeelt in de gegeven omstandigheden; op 
grond van de Maatregel kostenverhaal draagkrachtig veroordeelden wordt immers na een 
veroordeling alsnog beoordeeld in hoeverre de (alsdan) veroordeelde, gelet op diens 
draagkracht, de door hem genoten rechtsbijstand toch zelf moet bekostigen.  
 
In alle gevallen waarin de verdachte niet, dan wel voor een beperkte duur, rechtsbijstand 
kan genieten, is niet verzekerd – en daarmee is ook niet op voorhand de verwachting 
gerechtvaardigd – dat de verdachte zijn procespositie adequaat kan bepalen. Daarmee is 

                                                             
846  Concept MvT Boek 2, p. 277.  
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ook niet verzekerd dat de verdachte uitvoering geeft aan zijn recht om desgevraagd kennis 
te nemen van de processtukken, ook als hij daarover is geïnformeerd.847  
 
De kennelijke veronderstelling van de minister dat een raadsman zijn cliënt adequaat zal 
informeren en van het recht op kennisneming van de processtukken (art. 1.4.2.2.4 lid 1) 
gebruik zal maken, is, gelet op de voorgestelde (en huidige) regeling evenmin 
gerechtvaardigd. Nadat de fase waarin en waarvoor hij is toegevoegd is verstreken – in het 
algemeen: met de invrijheidstelling van de verdachte – geldt voor de raadsman dat hij niet 
langer (automatisch nog) een cliënt heeft, en geldt voor de verdachte dat hij geen raadsman 
meer heeft. Dat is potentieel alleen anders indien de raadsman niet op toevoeging 
procedeert, dan wel de raadsman – in het geval van voorlopige hechtenis – een last heeft, 
aangenomen dat de verdachte de raadsman ook toestaat om van die rechten gebruik te 
maken, gelet op de onzekerheid over de vraag wie de kosten van rechtsbijstand uiteindelijk 
zal moeten dragen.  
 
De informatiepositie van de verdediging is daarmee in potentie (zeer) onvolkomen. Er is 
tijdens het opsporingsonderzoek (bovendien) geen moment, waarop de officier van justitie 
verplicht is om de verdachte ook zonder diens verzoek de processtukken te doen toekomen. 
Daarop geldt slechts één uitzondering, namelijk in het geval het gaat om verdachten jegens 
wie de gevangenhouding is bevolen; zij ontlenen aan art. 2.10.5.1 het recht om uiterlijk drie 
maanden nadat de gevangenhouding is bevolen, een ‘stand van zaken’-rapportage te 
ontvangen, waarin minst genomen een omschrijving van het feit is opgenomen waarop het 
opsporingsonderzoek betrekking heeft, alsmede een aanduiding van het moment waarop 
naar verwachting de procesinleiding bij de voorzitter van de rechtbank zal worden 
ingediend. De officier van justitie dient er voor te zorgen dat de verdachte kan kennisnemen 
van de beschikbare processtukken – ook indien daartoe (nog) geen verzoek door de 
verdachte (of diens raadsman) is gedaan. De verdachte kan op dat moment alleen 
kennisnemen van processtukken die hem niet worden onthouden. Ook in die gevallen wordt 
de verdachte niet geïnformeerd omtrent zijn recht om de rechter-commissaris om 
onderzoek te verzoeken. Omdat de verdachte in die situatie (bevel gevangenhouding) in 
ieder geval naar huidige maatstaven nog steeds recht heeft op een toegevoegd raadsman, 
kan in die gevallen de beweging naar voren in beginsel worden gemaakt, aangenomen dat 
de wel verstrekte processtukken (en de financiële positie van de verdachte) de verdediging 
daarvoor voldoende handvatten bieden.  
 
Dat laatste is niet noodzakelijk het geval. Weliswaar is juist dat het niet in alle gevallen 
steeds noodzakelijk is dat een volledig afgerond dossier voorhanden is,848 maar het 
antwoord op de vraag of (en de verwachting dat) de verdediging – althans de raadsman – op 
dat moment aan het werk kan, hangt wel af van de vraag of de verdediging weet welke 
onderdelen van het onderzoek zijn afgerond, welke onderdelen niet en wat er nog in het 
verschiet ligt. Ten aanzien van de vraag of om een (tegen-)onderzoek door deskundigen 
moet worden verzocht (bij de officier van justitie, dan wel de rechter-commissaris), komt 
daarbij belang toe aan de vraag of de verstrekte stukken voldoende informatie bevatten 
over de methode van deskundigenonderzoek en de kwaliteit daarvan. Ook dat is (ook) naar 
komend recht niet verzekerd. Alleen indien die informatie beschikbaar is, kan door de 
verdediging inderdaad een ‘beweging naar voren’ worden gemaakt, al geldt dat de ervaring 
in de praktijk vooral leert dat ook een beweerdelijk ‘afgerond onderzoek’ na enige activiteit 
van de verdediging toch minder afgerond blijkt te zijn, dan op voorhand (door de officier 
van justitie) werd aangegeven.  
 

                                                             
847  Volgens de respondenten in de ‘focusgroep OM’ komt het niet veel voor dat een verdachte zonder raadsman 

vraagt om stukken; op ‘ZSM’ gebeurt het wel; zie par. 5.2.1.  
848  Vgl. ook de respondenten van de ‘focusgroep advocatuur’; par. 5.2.2. 
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De ‘beweging naar voren’ zal in de meeste gevallen betekenen dat de verdachte zich zal 
moeten richten tot de rechter-commissaris. De taak van de rechter-commissaris is om zijn 
bevoegdheden uit te oefenen in het belang van de rechtsbescherming en de volledigheid, 
evenwichtigheid en voortgang voor het onderzoek. Als rechter in het vooronderzoek 
beoordeelt de rechter-commissaris onderzoekswensen en voert hij deze uit, voor zover het 
gevraagde onderzoek redelijkerwijs van belang kan zijn voor de naar aanleiding van het 
onderzoek op de terechtzitting te nemen beslissingen (art. 2.10.1.5 lid 2). Dat is criterium is 
alleen in wettelijk opzicht nieuw; in de praktijk is dat criterium ook thans reeds in gebruik; 
zie par. 3.5.3. Daarmee veranderen de op de verdediging rustende verantwoordelijkheden 
ter zake niet. Doel van het criterium is te bevorderen dat er ruime gelegenheid is om 
onderzoekswensen in een vroeg stadium te doen. Uit die ‘bevorderings-gedachte’ vloeit ook 
het voorstel voort dat de officier van justitie en de verdediging de rechter-commissaris 
kunnen vorderen respectievelijk verzoeken dat een regiebijeenkomst zal plaatsvinden; 
welk(e) vordering, althans verzoek, de rechter-commissaris overigens kan weigeren, 
bijvoorbeeld indien de ‘tegenpartij’ daartoe (nog) niet bereid blijkt.  
 
Bij het verruimen van de wettelijke mogelijkheden voor regievoering door de rechter-
commissaris horen ook enkele bepalingen die gaan over verhoren door de rechter-
commissaris. De gedachte (verwachting) van de minister is dat de rechten van de 
verdediging (en de officier van justitie) bij het verhoor van getuigen in het vooronderzoek 
daardoor worden versterkt. Dat geldt zeker voor het al besproken voorstel om te bepalen 
dat de verdachte het recht heeft om aanwezig te zijn (en vragen te stellen) indien door de 
rechter-commissaris getuigen en/of deskundigen worden verhoord, al kunnen ook daar 
kanttekeningen worden geplaatst bij de wijze waarop dat recht is uitgewerkt; zie daartoe 
par. 4.3. Positief in dat kader is ook het voorstel om thans in het wetboek te bepalen dat de 
raadsman bij getuigen- en deskundigenverhoren als eerste de gelegenheid krijgt om vragen 
te stellen, indien de getuige/deskundige nog niet eerder is verhoord, al kan de rechter-
commissaris op grond het voorgestelde wetboek ook anders bepalen.  
 
Vanuit het oogpunt van tegenspraak en de ‘beweging naar voren’ is het voorgestelde art. 
2.10.1.11 lid 4 – waarin wordt vastgelegd dat alleen de gehoorde van de rechter-
commissaris de gelegenheid krijgt opmerkingen te maken over de weergave van zijn 
verklaring in het proces-verbaal; zie par. 4.3 – bepaald merkwaardig, althans (minst 
genomen) ongelukkig geformuleerd. Een dergelijke bepaling kent het huidige wetboek niet. 
Weliswaar is het de taak van de rechter-commissaris om – samen met de griffier – verslag te 
doen van een verhoor, maar de ervaring leert dat de rechter-commissaris, bijvoorbeeld 
omdat hij (nog) niet geheel is ingelezen in de materie, wel eens de essentie mist of het 
antwoord van de verhoorde niet (geheel) meekrijgt. Daarmee is – ter vermijding van 
misverstanden – niet bedoeld te zeggen dat rechters-commissarissen hun taak in dat 
opzicht niet (goed) verstaan. Daarmee is wel bedoeld te zeggen dat het in de regel zeer tot 
de aanbeveling strekt – en ook door de respondenten in de beide focusgroepen op prijs 
wordt gesteld: zie par. 5.2.4 – dat door de overige aanwezigen input wordt gegeven op het 
dictaat. In het bestaan van die mogelijkheid zit nu juist ook een deel van de kracht van een 
verhoor in het kabinet van de rechter-commissaris (ten opzichte van een verhoor ter 
terechtzitting).849 Indien de beweging naar voren en het uitgangspunt van tegenspraak in 
het vooronderzoek serieus wordt genomen, ligt het voor de hand dat de verdediging (en het 
openbaar ministerie) in de gelegenheid moet zijn over de weergave van een in 
aanwezigheid van de verdediging afgelegde verklaring opmerkingen te maken. Dat alleen al 
om te voorkomen dat ter zitting vervolgens uitgebreide discussie moet plaatsvinden 
omtrent de vraag wat de getuige nu precies verklaard heeft, dan wel de verdediging (bij de 
zittingsrechter) nogmaals moet verzoeken om het verhoor van een reeds gehoorde getuige 
of deskundige, om de enkele reden dat het verhoor niet op papier is gekomen zoals dat naar 

                                                             
849  Vgl. par. 5.2.4. 
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het oordeel van de verdediging had gemoeten, gelet op hetgeen de getuige of deskundige 
feitelijk bij de rechter-commissaris heeft verklaard.  
 
Een ‘beweging naar voren’ ontbreekt ten aanzien van zaken die ook naar komend recht 
zullen worden afgedaan door middel van een strafbeschikking; een afdoeningswijze die in 
de concept MvT van Boek 5 vrijwel geen aandacht krijgt (omdat de huidige regeling op 
enkele uitzonderingen na in stand blijft)850 en ook in dit rapport tot op heden onderbelicht 
is gebleven. Naar huidig recht kan de verdachte de kennisneming van alle procestukken niet 
langer worden onthouden, indien de strafbeschikking is uitgevaardigd. Dat is naar komend 
recht niet anders (art. 1.8.8/1.8.1.8). Dat betekent niet dat daaraan voorafgaand geen 
processtukken (kunnen) worden verstrekt, of dat voorafgaand aan het opleggen van een 
strafbeschikking praktisch gezien geen tegenspraak mogelijk is, al wijst onderzoek uit dat 
het tijdig verstrekken van beschikbare processtukken – bijvoorbeeld in het kader van ZSM – 
in de praktijk (nogal) lastig blijkt.851 In een niet onaanzienlijk deel van de gevallen zal 
tegenspraak dan ook alleen gestalte kunnen krijgen via het aantekenen van verzet tegen die 
strafbeschikking.852  
 
Dat in relatie tot (het opleggen van) strafbeschikkingen geen ‘beweging’ wordt gemaakt, is 
in die zin niet verwonderlijk, dat de strafbeschikking zou kunnen worden geduid als een 
‘beweging naar voren’ als zodanig. Gezien de resultaten van onderzoek naar de ZSM-
werkwijze,853 de strafbeschikking,854 de verzet-procedure855 en de evaluatie van de Wet OM-
afdoening,856 lijkt het tegelijkertijd – minst genomen – van belang om de mogelijkheid van 
tegenspraak voorafgaand aan het opleggen van een strafbeschikking daar beter in te bedden 
in de regelgeving,857 zodat verzet-zaken zoveel als mogelijk kunnen worden voorkomen.  
 
In de voorgestelde procedure in relatie tot zaken die door de enkelvoudige strafkamer 
worden afgedaan zit wel een beweging, al lijkt die beweging (zie par. 4.6.2) in potentie 
‘tegendraads’ te zijn, althans als zodanig te kunnen uitpakken. In die zaken geldt op basis 
van het voorgestelde procesmodel dat verzoeken tot het horen van getuigen en deskundigen 
(en het laten voegen van stukken aan het procesdossier) op grond van art. 4.4.4 lid 5 tot aan 
de terechtzitting aan de unus-rechter kunnen worden gedaan.858 Dat laatste zou tot gevolg 
kunnen hebben dat dan niet meer kan worden bewerkstelligd dat de verzochte getuige of 
deskundige ter zitting van de enkelvoudige kamer daadwerkelijk aanwezig is, hetgeen 
alsdan tot (meer) aanhoudingen van de terechtzitting zal leiden. Daardoor zal de 
doorlooptijd van dergelijke zittingen afnemen.  
 
Over doorlooptijden gesproken: in politierechterzaken was de doorlooptijd volgens het 
jaarverslag van de Raad van de Rechtspraak (2016) in 86% van de gevallen conform de 
norm.859 Die norm was voor politierechterzaken (inclusief economische 
politierechterzaken) destijds vijf weken. In 2017 was die doorlooptijd in politierechterzaken 

                                                             
850  Vgl. de artikelsgewijze toelichting bij art. 5.3.1.1 en 5.3.2.1; Concept MvT boek 5, p. 74-75. 
851  Vgl. Simon Thomas 2016, o.a. p. 117-119. 
852  Verzet moet ook naar komend recht worden ingesteld binnen 14 dagen nadat de strafbeschikking is 

uitgevaardigd: zie art. 5.3.1.1 lid 1. 
853  Vgl. Simon Thomas 2016. 
854   Vgl. Beschikt en Gewogen. Over de naleving van de wet door het openbaar ministerie bij het uitvaardigen van 

strafbeschikkingen (rapport procureur-generaal bij de Hoge Raad in het kader van het in art. 122 lid 1 Wet 
RO bedoelde toezicht), Den Haag 2014. 

855  Beproeft Verzet. Over de naleving van de wet door het openbaar ministerie bij de afhandeling van het verzet 
tegen een OM-strafbeschikking (rapport procureur-generaal bij de Hoge Raad in het kader van het in art. 122 
lid 1 Wet RO bedoelde toezicht), Den Haag, 2017. 

856   Abels 2018. 
857  Vragen betreffende dit onderwerp zijn in de focusgroepen overigens niet aan de orde geweest.   
858  Concept MvT Boek 4, p. 234. 
859  Concept MvT boek 4, p. 43; Jaarverslag Raad voor de Rechtspraak 2016, p. 43. 
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nog steeds vijf weken en was het percentage waarin die norm werd gehaald volgens het 
Jaarverslag inmiddels 88%. In MK-zaken was de doorlooptijdnorm in 2016 (en 2017) 
maximaal zes maanden. In 2016 werd die norm in 83% van de zaken gehaald;860 in 2017 
was dat 81%.861 Dat was ook zo in 2014 en 2015.862 In die laatste soort zaken wijzigt de 
‘wijze van procederen’ (niettemin) aanzienlijk.  
 
Zoals hiervoor al uitgebreid aan de orde is geweest, zullen MK-zaken in de toekomst in 
uitgangspunt gefaseerd worden aangebracht. Dat betekent dat de officier van justitie de 
procesinleiding aan de voorzitter doet toekomen, waarna de voorzitter de procesinleiding 
aan de verdachte doet betekenen en hem informeert over zijn rechten, waaronder het recht 
op rechtsbijstand en het recht om kennis te nemen van de processtukken (art. 4.1.1.2). Eerst 
nadat de verdachte een termijn is gegeven voor het (schriftelijk) indienen van verzoeken 
met het oog op de terechtzitting – zoals het verzoek om getuigen of deskundigen (ter zitting) 
te verhoren, het verzoek om bepaalde stukken bij de processtukken te (laten) voegen (door 
de officier van justitie), alsmede het verzoek om bepaalde stukken van overtuiging te 
overleggen (art. 4.1.1.5) – wordt door de voorzitter een dag voor de behandeling bepaald 
(art. 4.1.1.6), waarbij dan rekening kan worden gehouden met de onderzoekshandelingen 
die nog moeten worden verricht. Tijdig ingediende verzoeken worden (nadien) door de 
rechtbank beoordeeld op basis van het criterium van verdedigingsbelang; zie daartoe par. 
4.4.1. Voor het doen van dergelijke verzoeken geldt op grond van art. 4.1.1.4 lid 3 een 
termijn van twee weken, welke termijn met hooguit twee weken kan worden verlengd. Het 
standpunt in de concept MvT dat deze termijn volstaat, getuigt van een misvatting. In de 
situatie dat de verdachte nog niet voorzien is van rechtsbijstand, volstaat deze termijn – 
naar het zich laat aanzien – niet eens voor het aanvragen van een toevoeging en ook niet 
voor het op verzoek verkrijgen van processtukken, laat staan dat deze termijn voor de 
verdediging toereikend zou zijn om die processtukken te bestuderen en op basis daarvan 
gemotiveerd en gespecificeerd verzoeken te doen. De verwachting dat de verdediging aan 
haar verantwoordelijkheid ter zake adequaat gestalte kan geven, is daarmee niet 
gerechtvaardigd; zie ook par. 5.2.2. 
 
In het licht van de aan de zittingsrechter toegedichte – en door de respondenten van de 
‘focusgroep advocatuur’ gewaardeerde; zie par. 5.2.3 – verantwoordelijkheid voor de 
volledigheid van het onderzoek ter zitting is ook onverklaarbaar waarom de zittingsrechter 
niet de bevoegdheid wordt gegeven om dat alles naar redelijke maatstaven te beoordelen. 
Dat geldt meer in het bijzonder waar de concept MvT enerzijds – in relatie tot verzoeken 
van de verdediging – schermt met de noodzaak om korte termijnen te stellen, maar de 
voorgestelde regeling anderzijds – in relatie tot een reactie van de officier van justitie op de 
verzoeken van de verdediging – volstaat met de bepaling dat de officier van justitie daarop 
moet kunnen reageren, zonder enige termijn te stellen (art. 4.1.1.4 lid 4).  
 
Verzoeken die na de (uitsluitend aan de verdediging) gestelde termijn worden gedaan, 
worden – voor zover zij door de voorzitter niet zijn ingewilligd; zie par. 4.4.1 – door de 
(voltallige) rechtbank beoordeeld met toepassing van het (herijkte) 
noodzakelijkheidscriterium. Binnen dat in de concept MvT uitgewerkte criterium kan een 
veelheid van factoren een rol spelen. In het ongewisse blijft daarbij, of dat criterium voor de 
verdediging tot een verhoogde motiveringsplicht leidt of kan leiden.  
 
Het sluitstuk van de feitelijke behandeling in twee instanties is de berechting in hoger 
beroep. Die berechting vindt in grote lijnen plaats op dezelfde wijze als in eerste aanleg. Dat 
geldt niet voor het beslismodel waaraan het hof bij zijn oordeelsvorming in de toekomst 

                                                             
860  Jaarverslag Raad voor de Rechtspraak 2016, p. 43. 
861  Jaarverslag Raad voor de Rechtspraak 2017, p. 34. 
862  Jaarverslag Raad voor de Rechtspraak 2016, p. 43. 
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wettelijk gezien gebonden is. Dat beslismodel houdt in dat de appelrechter een beslissing 
van de rechtbank waartegen geen bezwaren zijn ingediend, in beginsel niet hoeft over te 
doen, tenzij het hof daartoe ambtshalve reden ziet (art. 5.4.4.10 lid 5). Dat heeft tot gevolg 
dat de appelrechter zich mogelijk een (veel) lijdelijkere houding kan ‘aanmeten’ dan in het 
huidige procesmodel algemeen wordt aanvaard.  
 
Voor de verdachte (en de verdediging) is dat gegeven van grote betekenis. Het betekent 
namelijk onder meer dat zwaarder wegend belang toekomt aan de rechtsbijstand die de 
verdachte zowel in eerste aanleg als in hoger beroep heeft gekregen en hetgeen zijn 
raadsman daarbij namens de verdachte heeft betoogd – en vooral aan hetgeen de raadsman 
namens de verdachte niet heeft betoogd. Daar waar door of namens de verdachte geen 
bezwaren worden ingebracht tegen bepaalde aspecten van het vonnis in eerste aanleg, 
bijvoorbeeld in relatie tot getuigen en/of deskundigen(-bewijs), betekent dit dat die 
aspecten ook niet bij de beoordeling in hoger beroep zullen (hoeven te) worden betrokken, 
tenzij het hof zelf constateert dat sprake is van gebreken in relatie tot dat vonnis en 
bovendien oordeelt dat ‘het belang van een goede rechtsbedeling’ met zich brengt dat het 
hof zich daarover buigt (art. 5.4.4.10 lid 5 en 6; zie par. 4.5). In de regel zal de verdachte bij 
de vraag wat in hoger beroep ter discussie dient te staan – zoals ook bij de vraag wat in 
eerste aanleg ter discussie heeft moeten staan – vrijwel blind moeten varen op hetgeen zijn 
raadsman hem in dat kader adviseert of heeft geadviseerd. Daarop wordt de verdachte in 
het gemoderniseerde wetboek in hoger beroep volledig ‘afgerekend’, niettegenstaande het 
feit dat diezelfde verdachte in de regel weinig tot geen invloed heeft op de kwaliteit van de 
(al dan niet op basis van een toevoeging verleende) rechtsbijstand die hem wordt geboden 
en die kwaliteit bovendien in de regel als zodanig zeer lastig kan inschatten. Omdat het hof 
beslissingen van de rechtbank niet meer bevestigt, zijn beslissingen die in eerste aanleg zijn 
genomen en die door het hof niet worden overgedaan, in cassatie namelijk onaantastbaar.  
 

4.8.  Tot besluit 
 
Waar het gaat om de vraag in hoeverre het toekomstig juridisch kader de verdediging 
voldoende instrumenten geeft om haar rechten te verwezenlijken en de verdediging ten 
gronde vorm te geven om op die manier bij te dragen aan een ‘beweging naar voren’, moet 
worden geconcludeerd dat het voorgestelde juridisch kader in verschillende opzichten nog 
in belangrijke mate onvolkomen lijkt. Dat begint bij het onvolkomen recht op informatie met 
betrekking tot de aan de verdachte toekomende rechten en krijgt zijn sluitstuk in het 
beslismodel voor de berechting in hoger beroep.  
 
Het uitgangspunt van het gemoderniseerde wetboek is dat de aan de verdachte toegekende 
rechten hem niet alleen in staat stellen om – desgewenst na het raadplegen van een 
raadsman – een eigen proceshouding te bepalen, maar (daarmee) ook om te bepalen wat de 
consequenties zijn van het gebruik maken van zijn rechten dan wel het bewust daarvan 
afzien. “Naarmate hij vollediger is geïnformeerd over de inhoud van de rechten die hem 
toekomen, kan hij daarvan effectiever gebruik maken.”863 De verdachte wordt evenwel niet 
steeds (volledig) geïnformeerd over de inhoud van de rechten die hem toekomen. Die taak 
lijkt de minister impliciet vooral te willen bedelen aan de raadsman. In de situatie dat ook 
het recht op rechtsbijstand onvolkomen is – in de zin dat niet alle verdachten recht hebben 
op gefinancierde rechtsbijstand en, voor zover zij dat wel hebben, niet steeds (vaak niet) 
voor de gehele (eerste) aanleg – wordt het gekozen uitgangspunt relatief wankel en de 
daarop gebaseerde wijze van procederen problematisch.  
  

                                                             
863  Concept MvT Boek 1, p. 60. 
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Hoofdstuk 5. De focusgroepen 
 

5.1.  Inleiding  
 

5.1.1.  Doel 
 
De focusgroepen hadden tot doel om de voorlopige bevindingen van de onderzoeksgroep te 
toetsen aan de ervaringen en opvattingen van professionals uit de strafrechtspraktijk, die 
uit dien hoofde de praktijk van de onderzochte wetgeving (althans de in dat kader 
geselecteerde thema’s) bijzonder goed kennen. In de offerte bij het onderzoek was voorzien 
in focusgroep interviews met leden van de zittende magistratuur, leden van de staande 
magistratuur en strafrechtadvocaten.  
 

5.1.2.  Benadering respondenten  
 
Na goedkeuring door de betrokken hoofdofficieren van justitie voor deelname van de onder 
de verantwoordelijkheid van deze hoofdofficieren vallende leden van het openbaar 
ministerie aan de focusgroep-meetings, heeft de onderzoeksgroep de contactgegevens van 
een aantal leden van het openbaar ministerie mogen ontvangen. Deze personen zijn 
uitgenodigd voor en hebben op 6 september 2018 deelgenomen aan een focusgroep-
meeting met de onderzoekers.  
 
Voor de focusgroep-meeting met de strafrechtadvocatuur heeft de onderzoeksgroep 
verschillende advocaten, gespecialiseerd in strafrecht, bijeengebracht, onder meer door 
deelnemers te werven onder de leden van de Adviescommissie Strafrecht van de NOvA. Ook 
deze focusgroep-meeting vond plaats op 6 september 2018. 
 
Een focusgroep-meeting met leden van zittende magistratuur heeft helaas niet kunnen 
plaatsvinden; zie daartoe par. 1.7. 
 
Uiteindelijk heeft een focusgroep-meeting van twee uur plaatsgevonden met vier leden van 
het OM (drie officieren van justitie met ervaring op verschillende afdelingen, en een 
advocaat-generaal met ervaring als officier van justitie), en een focusgroep-meeting van 
eveneens twee uur met zes advocaten van verschillende kantoren werkzaam in 
verschillende sub-specialismen van het strafrecht. Elk van de respondenten had, zoals ook 
de respondenten in de ‘focusgroep OM’, mede vanuit hun doorgaans aanzienlijke ervaring, 
een goed inzicht in de strafrechtspraktijk, de knelpunten en mogelijke oplossingen. 
 
Vanwege het beperkt aantal deelnemers aan de beide focusgroepen zijn de bevindingen uit 
deze focusgroepen van beperkte waarde. Een indruk van hetgeen in de praktijk in relatie tot 
de verschillende thema’s wordt ervaren, geven zij (echter) wel.  
 
5.1.3.  Opzet 
 
Na een korte inleiding over de bedoeling van het onderzoek en de onderzoeksvragen, het 
doel van de bijeenkomst en de anonimiteit van de antwoorden, zijn aan de hand van een 
semigestructureerde vragenlijst, onderverdeeld in vijf thema’s, vragen gesteld aan de 
respondenten. De thema’s zijn mede bepaald door de vier onderwerpen waarop dit 
onderzoek zich richt, in combinatie met vragen over meer overkoepelende onderwerpen 
(zoals taakopvatting). De vragenlijst is opgenomen in bijlage 2. De respondenten waren 
daarbij vrij om aanvullende informatie aan te dragen en elkaar aan te vullen. Aan de 
respondenten was tevoren een concept van hoofdstuk 4, waarin de 
Moderniseringsvoorstellen in relatie tot de verdediging ten gronde worden besproken en 
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van voorlopige bevindingen waren voorzien, toegestuurd. In de kantlijn van dat document 
was een deel van de vragen opgenomen die tijdens de focusgroep-meeting zouden kunnen 
worden voorgelegd, althans voorwerp van aandacht voor de onderzoeksgroep vormde, gelet 
op hetgeen de onderzoekers op basis daarvan meenden te kunnen concluderen.  
 
In het navolgende worden per thema de ‘opbrengsten’ van de focusgroep-meetings 
(samengevat) beschreven. De respons van de deelnemende advocaten is daarbij steeds 
cursief weergegeven, zodat deze respons ook qua opmaak kan worden onderscheiden van 
de respons van de leden van het openbaar ministerie. 
 

5.2.  Resultaten/bevindingen per thema 
 
5.2.1. Thema 1: Processtukken 
 
Er bestaat bij de respondenten van het openbaar ministerie verwondering over de vele 
vroegtijdige ‘artikel 30 Sv-verzoeken’ (verzoeken om processtukken) vanuit raadslieden. 
Men vraagt zich af wat de raadsman ‘in vredesnaam’ wil of kan met stukken in een nog niet 
afgerond dossier terwijl ook de beschuldiging nog niet definitief is. Een ervaren officier van 
justitie zegt daarover: “ik heb nog nooit meegemaakt dat er aan de hand van stukken die 
werden verstrekt voordat het dossier klaar was, een verzoek bij de rechter-commissaris is 
gedaan om een getuige te horen.” Daar voegt een andere officier van justitie aan toe dat 
stukken door strafrechtadvocaten vrij snel worden opgevraagd, waarmee dan vervolgens 
heel vaak niets gebeurt, behalve dat het afleggen van een verklaring door de cliënt van de 
advocaat dan wel het doorbreken van het zwijgen zo lang mogelijk wordt uitgesteld en de 
verklaring vervolgens wordt afgestemd op de informatie uit de stukken. 
 
De advocaten bevestigen allen dat zij doorgaans snel een verzoek om de stukken indienen. In 
uitzonderingssituaties wordt wel eens afgewacht, bijvoorbeeld als men uit de contacten met de 
politie opmaakt dat er wel eens een sepot zou kunnen volgen. Vanuit de bevraagde advocaten 
worden verschillende redenen genoemd waarom in een vroeg stadium om de stukken wordt 
gevraagd. Cliënten willen graag een afschrift van hun verklaring of de advocaat wil, gelet op 
het feit dat er allerlei dingen spelen voor de cliënt (beslag, maar ook kwesties buiten de zaak 
zelf), zelf zo snel mogelijk weten waar het nu eigenlijk over gaat. Als redenen worden ook 
genoemd dat men een sepotverzoek wil indienen, alsook het verkrijgen van een machtiging van 
de cliënt om ook bij eventuele afwezigheid van de cliënt voor hem in de strafzaak te kunnen 
optreden. Stukken en de daarin opgenomen informatie zijn ook geregeld nodig voor het 
kunnen procederen in aanpalende procedures die rechtstreeks uit de strafzaak voortvloeien, 
zoals bestuursrechtelijke maatregelen of een terugvordering van de uitkering. Soms zijn er ook 
voor de inhoud van de strafzaak redenen om snel actie te ondernemen en te bezien wat er in de 
zaak qua onderzoek is gebeurd, zoals het checken of er camerabeelden zijn opgevraagd en er 
anders op aan te dringen dat dit gebeurt. Camerabeelden zijn immers maar zeer beperkt (in 
tijd) voorhanden. Een belang bij de snelle verstrekking van stukken hebben ook de raadslieden 
van wie de cliënt erop staat dat een bepaalde getuige wordt opgeroepen; de raadsman zelf wil 
dan niet klakkeloos oproepen, maar eerst zelf kunnen beoordelen of het oproepen/horen van 
die getuige wel in het belang van de verdediging is, gelet op de voorhanden zijnde 
processtukken. Ook getuigen die mogelijk naar het buitenland verdwijnen werden als belang 
genoemd. 
 
Bij de respondenten van het openbaar ministerie bestaan overwegend bezwaren tegen het 
tegemoetkomen aan verzoeken om processtukken en tegen het doorlopend verschaffen 
ervan – “kwartetten met processtukken” – zolang het dossier, althans het 
opsporingsonderzoek, nog niet is afgerond. Zeker in de interventie-omgeving wil men om 
administratieve redenen het liefst in één keer een dossier aan de verdediging verschaffen; 
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uiteindelijk wordt immers een einddossier vervaardigd en verschaft, met de definitieve 
stukken en een doorlopende nummering. De eventueel eerder verstrekte stukken kunnen 
dan de prullenbak in. Dan is er ook een definitieve beschuldiging. “Geef ons even de tijd om 
het af te maken.” 
 
Slechts in een minderheid van zaken bestaat bij het openbaar ministerie inhoudelijk 
bezwaar – op grond van het onderzoeksbelang – tegen het vroegtijdig verstrekken van losse 
stukken. Niettemin zien de respondenten van het openbaar ministerie wel risico’s voor het 
onderzoek zelf bij het vroegtijdig verstrekken van stukken en vroegtijdige betrokkenheid 
van de verdediging bij het onderzoek. Dergelijke vroege verzoeken om getuigenverhoren 
vanuit de verdediging kunnen het opsporingsonderzoek naar het oordeel van de 
respondenten van het openbaar ministerie wel degelijk schaden, omdat het onderzoek in 
die fase nog nauwelijks enige omlijning heeft gekregen en openbaar ministerie nog niet 
heeft kunnen beoordelen wat de betekenis is van het horen van bepaalde getuigen voor het 
onderzoek. Zo wil je in een moordzaak eerst de verdachte horen, voordat je via de stukken 
de doodsoorzaak bij de verdediging bekend maakt, aldus één van de respondenten van het 
openbaar ministerie. 
 
Het komt volgens de respondenten van het openbaar ministerie niet veel voor dat 
verdachten zonder raadsman vragen om stukken, maar op ZSM gebeurt dit wel. Daarmee 
wordt heel verschillend omgegaan. De ene officier van justitie gaat daar heel makkelijk in 
mee, de andere officier van justitie is heel terughoudend. Een aan de focusgroep-meeting 
deelnemende officier van justitie geeft aan moeite te hebben om stukken aan de verdachte 
zelf te geven, zeker als het gaat om getuigenverklaringen van buurtbewoners, uit angst dat 
de verdachte die getuigen zal gaan benaderen.  
 
De advocaten bevestigen dat zich vooral de situatie van ‘feitelijk’ onthouden en niet van 
formeel onthouden voordoet. Bij het verkrijgen van de stukken worden door de advocaten 
verschillende belemmeringen ervaren, die volgens hen vrijwel alle te maken hebben met de 
praktische organisatie: vaak is de zaak nog niet ingestuurd en ligt alles nog bij de politie; 
zolang er geen parketnummer aan de zaak is gekoppeld, zijn de stukken niet te vinden en niet 
te krijgen. Dat geldt ook indien weliswaar geen parketnummer bekend is, maar wel een proces-
verbaalnummer. Soms is het wel mogelijk stukken op basis van een proces-verbaalnummer te 
traceren, maar vaak lukt dat ook niet. De advocaat heeft zich dan al wel als raadsman gesteld, 
maar kan toch de stukken niet altijd krijgen omdat ze binnen het openbaar ministerie niet te 
traceren zijn. 
 
De advocaten wijzen erop dat er in de kleinere zaken doorgaans geen verder onderzoek wordt 
verricht en dat de stukken die er liggen in die zaken gewoon het einddossier vormen, maar dat 
die stukken niettemin, om administratieve redenen, vaak niet verschaft worden. Het probleem 
hierbij is dat er gewoonweg geen zaaksofficier is. Bij ZSM is de zaak ‘weg’ zodra de verdachte is 
heengezonden; je wordt voor informatie doorgestuurd naar het parket. Maar het openbaar 
ministerie kan pas als een parketnummer aan de zaak is verbonden, stukken verstrekken. De 
zittingsofficier krijgt de zaak vaak ook pas vlak voor de zitting onder ogen.  
 
“Het theoretische model864 is dat de officier van justitie precies weet hoe het allemaal in 
elkaar steekt en dat alles voortvarend wordt opgepakt en in één stuk doorgaat,” aldus één 
van de respondenten van het openbaar ministerie, maar mede vanwege de beperkte 
capaciteit is de praktijk heel anders: de officier van justitie heeft dikwijls geen zicht op de 
vraag welke stukken waar zijn of in de maak zijn en verzoeken vanuit de verdediging 
belanden op een stapel. Er wordt door de leden van het openbaar ministerie tijdens de 
focusgroep-meeting een aantal keer de term ‘black box’ of ‘zwart gat’ gebruikt, om aan te 

                                                             
864  Zie par. 4.3. 
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geven dat verzoeken van de verdediging tot verstrekking van processtukken met enige 
regelmaat uit het zicht (van de officier van justitie) verdwijnen. Dat speelt vooral in zaken 
(en dat zijn er veel) waarin er wel onderzoek plaatsvindt, maar waaraan nog niet definitief 
een officier van justitie gekoppeld is, of waarin met de zaak wordt geschoven van officier 
naar officier. Zo wisselen zaken van officier tussen ZSM en de zitting, zijn er allerlei 
overdrachten op ZSM, is nog onderzoek uitgezet, of moet worden gewacht op beoordeling 
op ZSM. De administratie weet niet waar de verzoeken om processtukken vanuit de 
verdediging heen moeten. Ook speelt daarbij een rol dat – ook in zaken waarin de verdachte 
voorlopig gehecht is – het proces zich vooral bij de politie afspeelt en de officier van justitie 
geen overzicht heeft. “Ik had op een gegeven moment vijftig ‘preventieven’ op mijn naam 
staan. Dan moet je niet denken dat ik van al die vijftig precies weet wat de stand van zaken 
is in dat onderzoek.”  
 
Er wordt, zo vermelden respondenten van het openbaar ministerie, met het oog op de al dan 
niet verstrekking van stukken, een enkele keer gespeeld met het moment van aanhouding 
en verhoor;865 in voorkomende gevallen wordt dit pas gedaan als DNA-sporen zijn 
geanalyseerd, of als er voldoende onderzoeksresultaten liggen zodat iemand zich in zijn 
verklaring er niet meer onderuit kan kletsen. In kleinere zaken geldt veeleer het 
omgekeerde: als de verdachte op relatief korte termijn wordt verhoord en bekent, hoeft dat 
andere onderzoek misschien niet meer gedaan te worden. 
 
Er bestaat al met al een groot verschil in werkwijze en benadering tussen grote, middelgrote 
en kleinere zaken. In grote zaken wordt direct een officier van justitie aan een zaak 
gekoppeld, wordt de verdachte in voorlopige hechtenis genomen en is er direct een ‘lijn’ met 
de verdediging. Dit wordt bevestigd door de advocaten. Zelfs als de zaak nog grotendeels bij de 
politie ligt, is er in grotere zaken direct een officier van justitie bekend, met wie contact kan 
worden opgenomen en die doorgaans ook opdracht geeft aan de politie of de FIOD om de 
stukken aan de raadsman te verstrekken. Ook daar gaat de verstrekking overigens ook niet 
altijd vanzelf: “er zijn ook zaken waarbij je maar moet blijven zeuren en leuren. Of ze zeggen 
dat het nog geen processtukken zijn, ‘want wij hebben ook nog niets’.” 
 
Soms wordt door de rechter-commissaris een regiebijeenkomst gehouden over de stand van 
het onderzoek, wat er nog aan stukken komt of moet worden toegevoegd. Het moment van 
verstrekken van stukken is volgens de respondenten van het openbaar ministerie gewoon 
maatwerk, waarover de wet niet iets zou moeten bepalen. Zo heeft de regiebijeenkomst van 
de rechter-commissaris geen zin als je geen stukken hebt, het dossier niet af is en er geen 
behoorlijke tenlastelegging ligt.  
 
Een termijnstelling door de rechter-commissaris aan het openbaar ministerie om 
processtukken te verstrekken866 hebben de leden van het openbaar ministerie nog nooit 
meegemaakt, wel afspraken in de aanloop naar een regiebijeenkomst. De advocaten 
bestempelen de regeling van de termijnstelling aan het openbaar ministerie om stukken te 
verstrekken op basis van hun ervaringen als niet (erg) effectief. Eén respondent uit de 
focusgroep strafrechtadvocatuur gaf als voorbeeld de situatie dat de rechter-commissaris de 
officier van justitie, na twee keer een herinnering aan de officier van justitie te hebben 
gestuurd (waarmee op zichzelf reeds enkele maanden gemoeid was) een termijn stelde van 
twee maanden. Eerst toen de rechter-commissaris, nadat de officier van justitie een maand na 
het verstrijken van de door de rechter-commissaris gestelde termijn nog steeds geen 
processtukken ter kennis van de verdediging had gebracht, de officier van justitie berichtte de 
zaak wellicht te zullen ‘stoppen’ (de onderzoekers begrijpen: een voordracht ‘einde zaak’ ex 
art. 36 Sv te doen bij de rechtbank), indien de officier van justitie niet binnen twee weken de 

                                                             
865  Vgl. par. 4.2. 
866  Vgl. par. 4.3. 
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processtukken zou verstrekken, werden (kort voor ommekomst van die termijn) de 
processtukken verstrekt. Dat was meer dan zes maanden nadat het verzoek door de 
verdediging werd gedaan.  
 

5.2.2.  Thema 2: Vroegtijdig indienen van onderzoekswensen  
 
Sommige respondenten van het openbaar ministerie zijn kritisch over de beoogde 
‘beweging naar voren’, waarmee de advocaat als het ware ‘mede-waarheidsvinder’ wordt, 
terwijl het opsporingsonderzoek nog loopt. In reactie op wat het openbaar ministerie heeft 
onderzocht, kan de advocaat vervolgens aankaarten dat het onderzoek eenzijdig was en dat 
dingen niet goed zijn onderzocht. “Ik heb het liefst dat de advocaat wegblijft uit de 
waarheidsvinding in dat stadium. Op basis van wat er is gevonden en wat er ligt, kan de 
advocaat aanwijzen dat het onderzoek eenzijdig is geweest of dat een aspect niet voldoende 
is onderzocht. Een meer reactieve advocaat.” Een andere officier van justitie wijst erop dat 
de officier van justitie weliswaar in theorie zelf ook alle scenario’s afloopt en onderzoekt, 
maar dat de praktijk toch vaak een meer beperkte visie laat zien; als er een verdachte is 
beeld is, is er bij sommige officieren van justitie weinig oog voor alternatieve scenario’s. Dan 
is het wat de respondenten van het OM betreft aan de advocatuur om dat aan te zwengelen. 
 
De beoogde ‘beweging naar voren’ levert een ingewikkelde situatie op voor de verdediging, 
zo menen zowel de respondenten van het openbaar ministerie als de advocatuur: als de 
verdediging al snel vraagt getuigen te horen, zonder dat de beschuldiging definitief is en 
zonder dat men duidelijk heeft wat de getuige zal kunnen verklaren, bestaat het risico dat de 
getuige belastend verklaart en dat de beschuldiging wordt verzwaard. De advocaten menen 
dat de voorgestelde beweging naar voren van hen vraagt zo vroeg mogelijk onderzoekswensen 
in te dienen – het is evenwel riskant om niet eerst op basis van het dossier te beoordelen of 
onderzoekswensen in het belang van de verdediging zijn en niet bijvoorbeeld een bijdrage zijn 
aan een zwakke zaak tegen cliënt. In het algemeen is het essentieel om de stukken te kennen 
voordat onderzoekswensen worden ingediend; onderzoekswensen ontstaan immers dikwijls 
naar aanleiding van het dossier. Is er een getuige gehoord, wat heeft die gezegd? Om te 
onderstrepen dat vroege onderzoekswensen niet altijd gewenst zijn, vertelt een van de 
advocaten over een regiezitting bij de rechtbank, terwijl er nog geen dossier lag, waarbij het 
door de verdediging gevraagde getuigenverhoor door de officier van justitie als voorbarig 
werd bestempeld en het verzoek door de rechter aangehouden werd. 
 
Als uitgangspunt, zo vinden de advocaten, kan niet gevergd worden dat de verdediging zonder 
compleet dossier en zonder een definitieve beschuldiging, onderzoekswensen opgeeft en een 
verweer op tafel legt.867 Dat is soms wel mogelijk, maar de ondergrens is dat er voldoende zicht 
moet zijn op de zaak om in te schatten of de wensen wel zinnig zijn en niet tegen de 
verdediging werken. Wanneer men door deze ondergrens heen zakt, verwordt het indienen van 
onderzoekswensen ‘een gok’. Het is niet altijd nodig om een min of meer definitieve 
beschuldiging te hebben – in veel zaken is het verwijt wel min of meer duidelijk en dus ook wat 
de verdediging daar tegenin zou kunnen brengen. Er zijn ook onderzoekswensen die min of 
meer los staan van het dossier: de verdachte draagt zelf een getuige aan, of er is letsel dat 
onderzocht moet worden. En bij cliënten die vastzitten, moet sowieso actie worden 
ondernomen in een poging de detentie te verkorten. 
 
Ook is het zo dat de verdediging soms zonder de meest specifieke gegevens wel degelijk in staat 
is een verweer op tafel te leggen; voor het alibi doet het er niet toe of het poging moord of 
poging doodslag wordt. In dergelijke gevallen kan, aldus enkele advocaten, van de 
professionele advocatuur een zekere rol in de proces-economie worden verwacht. Daar komt 
bij dat in dergelijke gevallen, zo geven de advocaten aan, de verdediging er aanzienlijk belang 

                                                             
867  Vgl. par. 4.3. 



Mind the Gap 

 

 
216 

bij heeft om snel in actie te komen: traag zijn met een goed verweer, een alibi of alternatief 
scenario, “wordt je eigenlijk tegengeworpen in je geloofwaardigheid”.868 
 
De respondenten van het openbaar ministerie geven voorbeelden van onnodige of 
moedwillige vertraging door de verdediging bij het indienen van onderzoekswensen. Zo 
komen raadslieden van verdachten die in voorlopige hechtenis zitten soms pas op de pro 
forma-zitting met onderzoekswensen die veel tijd gaan kosten, kennelijk in een poging op 
deze manier schorsing van de voorlopige hechtenis te verkrijgen. De respondenten van het 
openbaar ministerie zeggen dat vaak pas elf dagen voor de zitting onderzoekswensen 
worden ingediend, ook al zijn de zittingsdatum en de stukken al langer bekend. De beweging 
naar voren beoogt dit type vertraging te doorbreken. 
 
De respondenten van het openbaar ministerie geven aan dat er op verschillende manieren 
getracht is en wordt om de verdediging aan te zetten tot het ‘vroeg’ indienen van 
onderzoekswensen. Als er hoger beroep wordt ingesteld, wordt bijvoorbeeld in 
verschillende ressorten de verdediging actief benaderd met de vraag of er nog 
onderzoekswensen zijn en wordt – in de vorm van een voorzittersbeslissing – de raadsheer-
commissaris ingeschakeld.  
 
Bij verschillende rechtbanken worden MK regiezittingen gehouden om zaken vlot te trekken 
die al enige tijd bij het openbaar ministerie op de plank liggen. Over het nut daarvan bestaan 
verschillende opvattingen; een respondent van het openbaar ministerie geeft aan dat het 
meer zin heeft om in die zaken direct een raadsman toe te voegen, in plaats van een 
regiezitting op te tuigen waarvan de portee enkel is dat de verdachte geadviseerd wordt een 
raadsman te zoeken, die dan onderzoekswensen kan indienen. In zaken waarin de 
verdachte in voorlopige hechtenis zit, hebben openbaar ministerie en verdediging in het 
vooronderzoek regelmatig contact en komt de rechter-commissaris al snel in beeld 
(voorgeleiding).  
 
In kleinere zaken werd de verdediging vroeger wel eens gevraagd om onderzoekswensen 
op te geven als het openbaar ministerie op het punt stond te gaan dagvaarden, maar het 
rendement was erg laag. In dit soort zaken is er soms geen raadsman en weet de verdachte 
niet wat hij met zo’n brief aan moet, en als er wel een raadsman is, is er vaak genoeg geen 
contact tussen verdachte en raadsman. 
  
Verschillende respondenten van het openbaar ministerie merken op dat het rendement ook 
zo laag was omdat de (drukbezette) raadslieden zich nu eenmaal richten op de termijn van 
tien dagen voor de zitting. Dat maakt volgens de respondenten ook dat termijnen gesteld 
door de rechter-commissaris om onderzoekswensen op te geven, dikwijls niet nageleefd 
worden. Als de verdediging geen gebruik maakt van de mogelijkheid om bij de rechter-
commissaris onderzoekswensen op te geven, zitten daar geen consequenties aan. 
“Uiteindelijk komt het toch wel op zitting en wordt het toch weer volgens het voor de zitting 
geldende criterium beoordeeld.” Enkele respondenten van het openbaar ministerie noemen 
het frustrerend dat zittingsrechters veel ruimte geven aan verzoeken om getuigen te horen, 
ook al zijn die eerder op juiste gronden door de officier van justitie afgewezen. Zo wordt 
volgens hen vertragingstactiek in de hand gewerkt. Daarom zijn de respondenten van het 
openbaar ministerie er voorstander van dat advocaten die zonder reden wachten tot het 
einde van de laatst mogelijke termijn, tegen sancties aanlopen. Ook in het licht van de 
waarheidsvinding is het van belang als bijvoorbeeld getuigen zo snel mogelijk worden 

                                                             
868  In dat verband wordt door de respondenten van de strafrechtadvocatuur opgemerkt dat het 

betreurenswaardig is dat de rechters-commissarissen minder snel geneigd zijn een verdachte te horen; dan 
is de officier van justitie er ook bij als de verklaring wordt afgelegd, kan deze zelf vragen stellen en hoeft de 
officier van justitie niet af te gaan op wat de politie heeft gevraagd. 
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gehoord. In grotere zaken met voorlopige hechtenis zou volgens een respondent van het 
openbaar ministerie de regiefunctie van de rechter-commissaris meer body moeten krijgen 
om ijkpunten voor het indienen van onderzoekswensen te creëren. 
 
Verschillende advocaten geven aan dat zij van het openbaar ministerie geregeld het verzoek 
krijgen om binnen een termijn van twee maanden onderzoekswensen kenbaar te maken. Het 
hangt dan erg van de zaak af of daarop gereageerd wordt. Een aantal advocaten geeft aan die 
termijn vaak te laten verstrijken, omdat men nog niet klaar is met de voorbereiding; intussen 
wordt dan begonnen met voorbereiden op de zitting of op een regiebijeenkomst door de 
rechter-commissaris. Als op voorhand duidelijk is dat er getuigen moeten worden gehoord, 
houdt de rechter-commissaris meestal een regiebijeenkomst waarin de verdediging een 
termijn wordt gesteld voor het opgeven van getuigen. Soms wordt er ook na afloop van het 
laatste getuigenverhoor bij de rechter-commissaris nog een termijn gesteld voor het indienen 
van de laatste onderzoekswensen. De deelnemende advocaten hebben zelf geen ervaring met 
het laten verstrijken van de door de rechter-commissaris gestelde termijnen, maar een van de 
advocaten kent een voorbeeld van een collega die stelselmatig alle termijnen had genegeerd en 
het verzoek op zitting vervolgens gewoon toegewezen kreeg.  
 
De in dat kader door rechters-commissarissen gestelde termijnen zijn volgens de respondenten 
nergens op gebaseerd, maar hun ervaring is dat deze niet onacceptabel kort zijn en dat, als 
tijdig wordt gemeld dat de termijn niet kan worden gehaald, uitstel wordt verleend. 
Verschillende raadslieden geven dan ook aan het niet raar te vinden als consequenties worden 
verbonden aan het telkens overschrijden van de gestelde termijn. 
 
Niettemin menen de respondenten dat geen consequenties zouden mogen worden verbonden 
aan het niet eerder kenbaar maken van onderzoekswensen, zolang nog geen definitieve 
beschuldiging en nog geen volledige inzage in het dossier bestaat. Als nog niet zeker is of er een 
beschuldiging zal volgen en hoe die zal luiden, kan geen actie van de verdediging worden 
gevergd. In bulkzaken bestaat dan immers nog de gerede kans, dat geseponeerd wordt. In 
grotere zaken zouden consequenties alleen aan de orde kunnen zijn als alle gegevens bekend 
zijn en de verdediging bij de rechter-commissaris aangeeft de onderzoekswensen pas bij de 
zittingsrechter naar voren te willen brengen.  
 
In de praktijk krijgen raadslieden soms de vraag waarom ze niet eerder onderzoekswensen 
hebben ingediend, worden zij door rechters wel gewaarschuwd dat het tijdsverloop een rol kan 
gaan spelen bij de al dan niet toewijzing, of wordt door de rechter-commissaris gezegd dat 
nieuwe onderzoekswensen, gelet op het tijdsverloop, wel heel goed onderbouwd moeten zijn. In 
beslissingen vind je niet terug dat een verzoek wordt afgewezen omdat het ook eerder had 
gekund; wel wordt het tijdsverloop tezamen met andere argumenten genoemd. De raadslieden 
geven aan dat het (te) laat zijn van een verzoek geen zelfstandige weigeringsgrond is en zij 
denken dat voor rechters de motivering ‘nee, want je bent te laat’ onbestaanbaar is. Ook onder 
regime van de nieuwe wetgeving verwachten de advocaten dat de rechter nog steeds in de 
eerste plaats zal kijken of de onderzoekswens relevant is voor de waarheidsvinding. 
Uiteindelijk zal, zo verwachten de raadslieden, de rechter het verzoek op inhoudelijke 
relevantie beslissen, “hoe geïrriteerd hij ook is”. Pas als de rechter de relevantie niet ziet en de 
afwijzing moet motiveren, zal het tijdsverloop worden benoemd – en mogelijk zal dit vaker 
gebeuren onder het nieuwe wetboek.869  
 
5.2.3.  Thema 3: De procesinleiding en de gefaseerde aanbreng in MK-zaken 
 
De procesinleiding en voorgestelde gefaseerde aanbreng in MK-zaken wordt door de 
respondenten van het openbaar ministerie genoemd als mogelijke oplossing voor de 

                                                             
869  Vgl. par. 4.4.1 en par. 4.4.3. 
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vertragingen en aanhoudingen rondom de onderzoekswensen: dan heb je de beschuldiging 
en de stukken en kun je met de voorzitter overleggen over de planning van 
onderzoekswensen en zitting. Dan kan de procesinleiding als ijkpunt fungeren, waarop de 
verdediging haar “knopen moet gaan tellen”.  
 
In enkelvoudige zittingen bestaat dat voordeel in de voorgestelde regeling niet; dan komen 
procesinleiding en oproeping voor de zitting tegelijk.870 Die koppeling is, zo brengt een 
respondent van het openbaar ministerie naar voren, van belang in verband met de 
uitreiking in persoon en de directe planning van de politierechterzittingen vanuit ZSM. Deze 
respondent wijst op het strafvorderlijk belang niet een grote speurtocht naar de verdachte 
te hoeven ondernemen. Dan moet voor lief worden genomen dat je later aanhoudingen ter 
zitting krijgt. In ‘loopzaken’, waarbij de verdachte al is heengezonden voordat de 
vervolgingsbeslissing wordt genomen, zou een gefaseerd aanbrengen bij de enkelvoudige 
kamer wel mogelijk zijn, maar de respondenten geven aan dat er in die context meestal geen 
onderzoekswensen zijn en indien dat wel het geval is, zou het moeten kunnen dat een 
verzoek elf dagen voor de zitting wordt ingediend.  
 
Ook de raadslieden vinden een standaard gefaseerde aanbreng bij de enkelvoudige rechter niet 
nodig. Enkele advocaten zijn wel voorstander van de mogelijkheid dat de politierechter die 
getuigenverzoeken toewijst, de oproeping kan (laten) intrekken. Juist in kleinere zaken doet 
zich immers met regelmaat de situatie voor dat een ZSM-officier onder tijdsdruk heeft besloten 
een dagvaarding mee te geven en de zittingsofficier zich nog geen eigen oordeel heeft gevormd 
(of heeft kunnen vormen) over de vraag of vervolging (en berechting) ook wat de 
zittingsofficier betreft aangewezen is; naar het oordeel van de advocaten zou het in die 
gevallen mogelijk moeten zijn dat allereerst op verzoek van de verdediging onderzoekswensen 
kunnen worden uitgevoerd, op basis waarvan nog een sepot mogelijk zou moeten kunnen zijn.  
 
Het voorgestelde systeem van de procesinleiding en gefaseerde aanbreng zal, denken ook de 
advocaten, een groot aantal situaties dat thans tot aanhouding van de zaak op de zitting leidt, 
kunnen voorkomen. Veel aanhoudingen komen voort uit het feit dat het de officier van justitie 
niet lukt om de voorafgaand aan de zitting door de verdediging opgegeven getuigen op zitting 
te krijgen, of dat een verwijzing naar de rechter-commissaris voor het horen van getuigen op 
zitting moet worden gegeven; een aanzienlijk aantal aanhoudingen komt voort uit het feit dat 
slachtoffers of tolken niet zijn opgeroepen, of dat gevraagde rapportages nog niet binnen zijn. 
Soms wordt de raadsman tevoren in kennis gesteld dat om die reden zal worden aangehouden, 
maar het blijven overbodige aanhoudingen. Die situaties zal de procesinleiding naar de 
verwachting van de advocaten kunnen voorkomen, doordat de voorzitter regie voert; die kan 
tijdig zien dat een tolk moet worden opgeroepen en kan zonder zitting besluiten de rechter-
commissaris getuigen te laten horen. 
 
Dat roept de vraag op wat een redelijke termijn is voor het opgeven van onderzoekswensen. 
De respondenten van het openbaar ministerie denken dat pas bij het ontvangen van de 
procesinleiding veel verdachten naar een advocaat zullen gaan, die zich vervolgens tot de 
voorzitter zal wenden met verzoek om uitstel. Dan is de periode van tweemaal twee weken 
(vgl. par. 4.4.1) te kort om de stukken te lezen en de nodige briefjes te schrijven. De 
raadslieden bevestigen dat deze termijn (veel) te kort is. Los van de zaak zelf, waarin 
bijvoorbeeld eerst een toevoeging moet worden aangevraagd en kennisneming van de 
processtukken moet worden geregeld, zitten de agenda’s van raadslieden overvol. De 
advocaten denken dat een dergelijke korte termijn ook weinig nut heeft voor versnelling van 
het proces; de voorzitter moet ook nog beslissen en bij doorverwijzing naar de rechter-
commissaris ligt de zaak al snel vier tot vijf maanden bij het kabinet. 
 

                                                             
870  Zie par. 4.4.1. 
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Of de procesinleiding zal aanzetten tot het vroeger indienen van onderzoekswensen hangt 
volgens een respondent van het openbaar ministerie vooral af van de vraag of de 
procespartijen inderdaad in een vroeger stadium aan de gang gaan om de zaak ‘panklaar’ te 
maken: overvolle agenda’s en het belang dat veel verdachten erbij hebben dat zaak pas na 
lange tijd op zitting komt, zouden daar nog wel eens aan in de weg kunnen staan. Ook wordt 
er door een respondent van het openbaar ministerie op gewezen dat de mogelijkheid van 
‘planklaar’ maken afhangt van de termijn waarbinnen de voorzitter de zaak op zitting wil of 
moet plannen: in de huidige situatie moet de zaak in verband met de voorlopige hechtenis 
binnen drie maanden op zitting komen, terwijl veel onderzoekswensen in grotere zaken niet 
binnen die termijn kunnen worden uitgevoerd. 
 
Het feit dat de voorgestelde wetgeving de strikte scheiding tussen rechter-commissaris en 
zittingsrechter wat betreft de onderzoekswensen opheft,871 wordt positief gewaardeerd. De 
advocaten vinden het in de huidige situatie lastig dat de rechter-commissaris, die soms al veel 
onderzoek in een zaak heeft verricht, opeens niet meer kan worden aangezocht en dat dan 
vaak drie maanden moet worden gewacht voordat onderzoekswensen op de zitting kunnen 
worden aangedragen. Dat de zittingsrechter in het nieuwe systeem, naast de lopende 
onderzoeken van de rechter-commissaris, de regie gaat voeren over de onderzoekswensen 
vinden de raadslieden een goed idee. Zij ervaren dat ze inhoudelijk soms meer respons krijgen 
bij de rechtbank, die beter naar de zaak kijkt dan de overbelaste rechter-commissaris.  
 
Verdachten zonder raadsman zullen, zo verwachten de advocaten, door de procesinleiding 
eerder aangezet worden om een raadsman te zoeken. Als ze dat niet willen of kunnen betalen, 
zullen er niettemin nog wel aanhoudingen volgen, als de rechtbank meent dat een raadsman 
belangrijk is of als de verdachte met getuigen op de proppen komt.  

 
5.2.4.  Thema 4: Getuigen en deskundigen bij de rechter-commissaris en ter 

zitting 
 
In verband met het voorstel om de verdachte in beginsel het recht te geven aanwezig te zijn 
bij het verhoor van de getuige bij de rechter-commissaris (zie par. 4.3), wordt door de 
respondenten van het openbaar ministerie vermeld dat verdachten thans nauwelijks 
aanwezig zijn bij een dergelijk verhoor. Dat is ook de ervaring van advocaten. De raadslieden 
vinden dat de verdachte inderdaad het recht zou moeten hebben aanwezig te zijn bij een 
getuigenverhoor bij de rechter-commissaris. Gelet op de terugvorderingsmaatregel is het 
onredelijk verdachten te verplichten een raadsman in de arm te nemen als getuigen bij de 
rechter-commissaris moeten worden gehoord.  
 
De respondenten van het openbaar ministerie vinden het recht op aanwezigheid theoretisch 
een goed uitgangspunt, maar zien grote praktische bezwaren. Enkele respondenten wijzen 
op het risico van secundaire victimisatie, als getuigen in rechtstreekse confrontatie met de 
verdachte hun verhaal moeten doen. Een respondent van het openbaar ministerie vertelt 
dat de verdachte thans in voorkomende gevallen vaak in een aparte ruimte wordt geplaatst 
met audiovisuele verbinding met de verhoorkamer. Getuigen zouden zonder angst en 
onbevangen hun verhaal moeten kunnen doen; daarom vindt een respondent van het 
openbaar ministerie dan ook dat video-opnames van verhoren van getuigen niet wenselijk 
zijn: een geluidsverbinding (en geen audiovisuele opname) en de mogelijkheid van contact 
tussen de verdachte en de (bij het verhoor) wel aanwezige raadsman in verband met 
aanvullende vragen zou wel een goede vorm van betrokkenheid kunnen zijn.  
 

                                                             
871  Zie par. 4.4.1. 
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Advocaten verwachten geen grote toegevoegde waarde van de aanwezigheid van hun cliënt en 
zien ook bezwaren: vaak is het juist niet in het belang van de verdachte zelf vragen te stellen, 
maar cliënten zien dat zelf niet zo. Er worden voorbeelden gegeven van verzoeken om getuigen 
te horen ter zitting of de verdachte aanwezig te laten zijn bij het verhoor bij de rechter-
commissaris op grond van de wens van de verdachte de getuige te confronteren; deze 
verzoeken worden meestal afgewezen – de advocaten vinden dat theoretisch niet juist, maar 
zijn soms opgelucht over een afwijzing. Het is in ieder geval van belang dat in de nieuwe 
wetgeving de verdachte het recht – en niet de plicht – heeft aanwezig te zijn; het is aan de 
raadsman om de verdachte ter zake te adviseren. “Ik denk dat ik het hem in 99% van de 
gevallen afraad om mee te gaan.” 
 
Secundaire victimisatie en angst van getuigen is ook de reden dat de respondenten van het 
openbaar ministerie liever slachtoffers niet ter zitting laten komen, maar juist bij de rechter-
commissaris willen laten verklaren. Zelfs getuigen die naar de zitting worden meegebracht, 
worden wel bij de rechter-commissaris gehoord. In dit verband worden zorgen geuit over 
het ‘beleid’ van één van de hoven om veelvuldig getuigen op zitting te horen, maar de 
ervaring van één van de respondenten bij een ander hof is juist het omgekeerde: daar 
komen bijna geen getuigen op zitting, die worden allemaal – omwille van de efficiency – 
gehoord bij de raadsheer-commissaris. De verdediging heeft daar volgens de respondenten 
van het openbaar ministerie zelden bezwaar tegen, ook al is de verdachte er dan niet bij 
aanwezig. In grotere zaken komt het echter geregeld voor dat getuigen eerst bij de rechter-
commissaris, en vervolgens op zitting worden gehoord. 
 
Rechters-commissarissen gaan heel verschillend om met het ‘registreren’ van opmerkingen 
over de verslaglegging van het verhoor van officieren van justitie en raadslieden. Over de 
voorgestelde bepaling (art. 2.10.1.11 lid 4) waaruit lijkt te volgen dat de verdediging en het 
openbaar ministerie geen bemoeienis meer zouden mogen hebben met de verslaglegging 
van het verhoor van een getuige door de rechter-commissaris (zie par. 4.3), zijn de 
respondenten van het openbaar ministerie kritisch: de rechter-commissaris en de griffier 
kunnen fouten maken en er kunnen misverstanden optreden. Over het verhoor ter zitting, 
althans het verslag daarvan, is men in dat opzicht kritisch (“ik zit met enige regelmaat 
bevreemdend te kijken naar wat ik gezegd zou hebben op zitting”). De respondenten van het 
openbaar ministerie hechten vanuit dat vertrekpunt aan de mogelijkheid om het proces-
verbaal te kunnen doornemen alvorens dat door de gehoorde wordt ondertekend. Bij 
verhoren bij de rechter-commissaris is dat thans gebruikelijk. Door enkele respondenten 
wordt opgemerkt dat het vreemd is dat het verhoor bij de rechter-commissaris niet wordt 
opgenomen. Onderkend wordt dat het proces-verbaal de efficiency dient en discussie over 
wat precies het bewijsmiddel is (het proces-verbaal met zakelijke weergave of de opname 
van het verhoor) met enige regelmaat plaatsvindt. Raadslieden hebben zeer verschillende 
ervaringen met rechters-commissarissen: de ene rechter-commissaris vraagt zelf om input van 
de verdediging op het proces-verbaal, met de andere rechter-commissaris worden uitvoerige 
discussies gevoerd over wat er wel en niet is gezegd, en weer een ander stelt opmerkingen niet 
op prijs en laat het proces-verbaal niet lezen: “het is mijn dictaat”. De advocaten zien een 
eventuele bepaling ertoe strekkende dat procespartijen geen invloed op het proces-verbaal van 
de rechter-commissaris zouden mogen hebben als een achteruitgang en “bij voorbaat een dode 
letter”; de waarde van de getuigenverklaring bij de rechter-commissaris in het licht van de 
waarheidsvinding zal ernstig verminderen als verdediging of openbaar ministerie zich niet kan 
vinden in wat er op papier staat. Het is juist de kracht van de huidige werkwijze bij veel 
rechters-commissarissen dat de partijen erbij zijn of hebben kunnen zijn en een bijdrage 
kunnen leveren over de vraag hoe het op papier komt, zodat discussies daarover ter plekke 
worden beslecht – bijvoorbeeld door het nog een keer aan de getuige te vragen; dan kan er in 
het vervolg van het proces-verbaal worden uitgegaan. Omdat het vaak de verdediging is die bij 
de rechter-commissaris om het horen van de getuige verzoekt, is de verwachting dat 
discussiepunten over de verklaring onder de voorgestelde regeling naar de zitting zullen 
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verschuiven dan wel dat het verhoor bij de rechter-commissaris zal moeten worden 
opgenomen om eventuele geschillen te beslechten, alles met meer tijdsverlies tot gevolg. 
 
Met betrekking tot het horen op zitting van getuigen, die al op verzoek van de verdediging 
door de rechter-commissaris zijn gehoord,872 lopen de ervaringen uiteen. De ene respondent 
van het openbaar ministerie zegt dat dat bijna nooit gebeurt, de ander zegt dat de getuigen 
in grotere zaken vaak op de zitting nogmaals worden gehoord. Dan wordt volgens een 
respondent van het openbaar ministerie door de verdediging vaak aangevoerd dat de 
rechter het non-verbale gedrag van de getuige zou moeten observeren, of dat de verdachte 
zelf nog vragen heeft voor de getuige. Alle respondenten geven aan dat het al dan niet ter 
zitting horen sterk afhankelijk is van de cultuur in de desbetreffende rechtbank of 
gerechtshof en van de individuele voorzitter. “Er valt geen peil op te trekken. Bij de een sta 
je ter zitting en zie je zelf het verdedigingsbelang wel, maar wordt het afgewezen. Bij de 
ander zeg je dat het volstrekt ontoereikend is onderbouwd en dat je de relevantie niet ziet, 
en gaan we met zijn allen naar de rechter-commissaris.”  
 
De raadslieden geven aan soms een getuige die al bij de rechter-commissaris is gehoord, ook op 
de zitting te willen horen; dat achten zij van belang als de getuige bij de rechter-commissaris 
leugenachtig overkomt. Dergelijke verzoeken worden naar de ervaring van de deelnemende 
advocaten vrijwel altijd, conform de jurisprudentie van de Hoge Raad, afgewezen met als 
argument dat de verdediging haar ondervragingsrecht al bij de rechter-commissaris heeft 
kunnen uitoefenen. Alleen als er iets nieuws is, een thema wordt aangedragen dat nog niet aan 
de orde kon worden gesteld bij de rechter-commissaris, is de rechtbank bereid de getuige te 
horen. De advocaten concluderen dat rechters kennelijk van oordeel zijn dat karakter en non-
verbaal gedrag niets zegt over de betrouwbaarheid van de getuige, maar ervaren dat dit juist 
wel een rol speelt bij het inschatten van de waarachtigheid van wat de verdachte verklaart. 
 
In verband met de beperkte mogelijkheden getuigen op zitting te horen, stellen de advocaten 
dat rechters te zeer bezig zijn met efficiënte procesvoering; zij vragen zich bovendien af of “dat 
eindeloze gepalaver in de voorfase” niet langer duurt dan het horen van getuigen op zitting. 
Ook de respondenten van het openbaar ministerie merken op dat getuigenverhoren ter 
zitting soms efficiënter verlopen dan bij de rechter-commissaris, waar relatief minder 
tijdsdruk is. De verwachting van de respondenten van het openbaar ministerie is dat als de 
verdachte conform het voorstel bij het verhoor door de rechter-commissaris aanwezig mag 
zijn, er minder aanleiding is om de getuige (nogmaals) ter zitting te horen. Ook de advocaten 
verwachten op basis van de moderniseringsvoorstellen, waarin de aanwezigheid van de 
verdachte en de beëdiging van de getuige bij de rechter-commissaris wordt geregeld, dat 
getuigen nog minder dan thans ter zitting zullen worden gehoord. Vanwege het belang van de 
openbaarheid, de mogelijkheid van het publiek om de verklaringen van getuigen te kunnen 
horen en beoordelen, vinden de advocaten een verdere uitholling van het onderzoek ter zitting 
– althans het in de moderniseringsvoorstellen besloten liggende uitgangspunt dat getuigen 
zoveel mogelijk voorafgaand aan de zitting worden gehoord – een probleem.  
 
Alle respondenten (openbaar ministerie en advocaten) geven aan dat deskundigen niet veel 
bij de rechter-commissaris worden gehoord en juist wel geregeld ter terechtzitting. Een 
verklaring daarvoor is volgens de respondenten van het openbaar ministerie dat de 
deskundige een andere rol heeft en als professional betrokken wordt in het proces. Het 
hoort, net als bij politieagenten, bij zijn ‘functie’ dat hij ter zitting optreedt; anders dan bij 
getuigen kan er bij deskundigen ook van worden uitgegaan dat ze aanwezig zijn als ze zijn 
opgeroepen. Bovendien ligt er een rapport, dat aanleiding vormt voor vragen van de 
rechtbank. Een aantal raadslieden geeft aan dat rechtbanken psychologen en psychiaters 

                                                             
872  Vgl. par. 4.4.1. 
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liever op zitting horen, terwijl als het gaat over iets heel technisch de rechter-commissaris 
gemakkelijker wordt ingeschakeld. 
 
5.2.5. Thema 5: Hoger beroep 
 
Art. 411a Sv – een bepaling die in de voorgestelde regeling niet terugkeert – wordt door een 
deelnemende advocaat-generaal als een nuttig, maar onderbenut instrument gezien. Het 
systeem van de procesinleiding komt vermoedelijk materieel op hetzelfde neer. Een aantal 
advocaten bevestigt dat deze bepaling zinvol is, aangezien het een efficiënte voorbereiding van 
de zitting in hoger beroep mogelijk maakt en het hoger beroep nog kan worden ingetrokken, 
als een getuigenverhoor door de raadsheer-commissaris op de voet van art. 411a Sv voor de 
verdachte ongunstig uitpakt. Enkele advocaten hebben dit instrument ook in de eigen praktijk 
(herhaaldelijk) ingezet.  
 
Wat betreft het voorgestelde beslismodel in hoger beroep (zie par. 4.5), waarin ambtshalve 
toetsing slechts ten aanzien van bepaalde kwesties is voorgeschreven, verwachten de 
respondenten van het openbaar ministerie dat het niet significant anders zal zijn dan hoe 
het huidige systeem thans functioneert in de ressorten die al sterk invulling hebben gegeven 
aan het voortbouwend appel. Het feit dat het hof nog altijd ambtshalve kan beslissen over 
kwesties waarop de grieven niet zien – ““ze kunnen, als je maar één bezwaar hebt, de hele zaak 
opengooien” – is volgens advocaten voor de verdediging een risico. Dit systeem kent volgens 
een respondent van het openbaar ministerie ook dilemma’s voor het openbaar ministerie: 
moet de advocaat-generaal dan – als hij vindt dat een andere bewezenverklaring aan de 
orde is, maar het een strafmaatappel betreft – zijn standpunt voorleggen aan het hof 
(eventueel door middel van een wijziging tenlastelegging)? Dat dergelijke ambtshalve 
beslissingen van het hof ook “als een konijn uit de hoge hoed” kunnen komen, omdat de 
onderliggende kwesties niet op de zitting aan de procespartijen hoeven te worden 
voorgelegd, wordt door sommige respondenten – openbaar ministerie en advocatuur – 
onbestaanbaar gevonden.  
 
Een volledig grievenstelsel vinden alle respondenten te ver gaan; bij evidente fouten zou, 
net als nu, de zaak inhoudelijk behandeld en gecorrigeerd moeten kunnen worden door het 
hof. Op de vraag hoe dan in het nieuwe model gewaarborgd is dat de hoven daartoe het 
bewijs zullen (blijven) bekijken en vragen daarover op de zitting aan de orde zullen stellen 
(om bijvoorbeeld te voorkomen dat de partijen niet hebben kunnen reageren op een andere 
(zwaardere of lichtere) bewezenverklaring), wordt door een deelnemende advocaat-
generaal gewezen op de taakopvatting van de rechter in hoger beroep en die van de 
advocaat-generaal (“ik bekijk iedere zaak; ook bij een strafmaatappel kijk ik naar het 
bewijs”). Ook verschillende advocaten kunnen zich niet voorstellen dat dit verrassingseffect in 
de praktijk zal worden gebracht: “Dat gaat de Hoge Raad natuurlijk nooit goedvinden.” 
 
Over de vraag of het nieuwe beslismodel consequenties heeft voor de verdediging, zijn de 
respondenten verdeeld. Sommige raadslieden houden hun kruit droog in eerste aanleg. Eén 
van de respondenten verwacht dat dat onder de nieuwe wetgeving mogelijk zal veranderen. 
Anderen verwachten dat er niet veel zal veranderen voor de verdediging; ook voor de 
verdachte zonder raadsman zal de situatie naar verwachting niet anders worden. 
 

5.3.  Verdachten zonder of met suboptimaal functionerend raadsman en de 
taakopvatting van officier van justitie  

 
Verdachten zonder rechtsbijstand weten de weg totaal niet en staan op grote achterstand, 
zo stellen de respondenten van het openbaar ministerie. 
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Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep wordt bij een verdachte zonder raadsman vaak 
door het openbaar ministerie bij de rechtbank voorgesteld tot aanhouding en latere 
behandeling over te gaan, om de verdachte ondertussen een raadsman te laten zoeken. De 
respondenten van het openbaar ministerie onderschrijven het uitgangspunt van de Hoge 
Raad dat de verdachte zonder raadsman welwillend wordt bejegend; de aanhoudingen die 
daaruit voortvloeien, moeten gewoon voor lief worden genomen, of aan een bepaalde 
categorie verdachten moet gewoon een raadsman worden toebedeeld.  
 
De advocaten onderschrijven de stelling dat de verdachte zonder advocaat beter af is dan 
verdachten met een niet goed functionerende advocaat: de Hoge Raad is eerder genegen een 
verdachte zonder rechtsbijstand te beschermen en ook de rechtbanken zijn meer genegen de 
verdachte zonder advocaat een helpende hand te bieden, dan in de situatie van een verdachte 
met een suboptimaal functionerende raadsman. Zij weten niet goed wat er gebeurt rondom 
verdachten die geen advocaat hebben, maar bevestigen dat sommige verdachten zich bij hen 
melden omdat de rechtbank heeft geadviseerd een raadsman in de arm te nemen of een last 
heeft afgegeven.  
 
De respondenten van het openbaar ministerie hebben met enige regelmaat te maken met 
raadslieden die niet actief (genoeg) zijn. Soms kiest de advocaat ervoor niet (op zitting) te 
verschijnen, omdat hij niet betaald krijgt (“Misschien is het dan geen slechte, maar een 
zuinige advocaat”). Ook is het zo dat raadslieden ook vaak een heel volle agenda hebben, 
zodanig dat het erg lastig is een bijeenkomst (bijvoorbeeld bij de rechter-commissaris) te 
plannen of dat gekozen advocaten geen tijd hebben om te komen. Eén van de respondenten 
van het openbaar ministerie denkt dat dit komt omdat advocaten meer zaken moeten doen 
om het hoofd boven water te houden. Dat heeft een negatieve uitwerking op de kwaliteit van 
de rechtsbijstand in de individuele zaak. 
 
Vooral bij niet-strafrechtsadvocaten in de piket wordt gezien dat zij niets doen of niet 
aanwezig zijn, niet bereikbaar zijn, terwijl de cliënt wil overleggen en de politie door wil en 
door moet met de verhoren. Ook op ZSM en bij keuze-advocaten speelt dit wel; er is bij 
iedereen weinig ruimte in de agenda’s. “Dat je bijna denkt: wie gaat hier nu een goede 
advocaat bij bellen, want dit is niet OK.” Maar de respondenten van het openbaar ministerie 
voelen zich daarbij met de rug tegen de muur staan: als officier van justitie kun je niet in de 
relatie tussen verdachte en raadsman treden.  
 
Alle participanten van het openbaar ministerie zeggen dat zij niet de advocaat zijn van het 
slachtoffer, maar een algemeen belang dienen en dat zij alle belangen goed tegen elkaar 
moeten afwegen. Dat betekent (ook) dat als er een slechte advocaat van de verdachte in het 
spel is, de officier van justitie – vanuit diens magistratelijke houding – zich uitdrukkelijk 
moet bezighouden met de kwesties die de advocaat voor zijn cliënt zou moeten aandragen: 
bijvoorbeeld een mogelijk noodweerverweer dat niet gevoerd wordt - daar zou de officier 
van justitie de verdachte dan nader op (moeten) ondervragen. “Het zijn communicerende 
vaten: op het moment dat je een slechte advocaat hebt, hoop je dat je een krachtige rechter-
commissaris en een goede officier van justitie hebt die dat in de gaten hebben en een soort 
compensatie daarvoor bieden. Het wettelijk systeem biedt die mogelijkheid, maar het heeft 
wel met taakinvulling te maken.” 
 
Dat ‘inspringen’ voor de verdediging is gemakkelijker ter zitting dan in het vooronderzoek, 
omdat daar beter overzicht bestaat. In het vooronderzoek is het altijd de vraag voor de 
officier van justitie of de inactiviteit niet gewoon een bewuste strategie is. Ook de advocaten 
geven aan dat het – zelfs tussen advocaten onderling – moeilijk te bepalen is of een advocaat 
slecht presteert en of hetgeen hij doet in het nadeel van zijn cliënt uitpakt. Soms zijn schijnbaar 
domme acties ingegeven door belangen van de cliënt die anderen niet zien. 
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5.4.  Het belang van de focusgroep interviews  
 
Niettegenstaande het beperkte aantal respondenten in de beide focusgroepen, is de respons 
in de beide groepen voor de onderzoekers buitengewoon waardevol geweest. Dat geldt 
onder meer voor die aspecten van het onderhavige onderzoek waarop alleen leden van het 
openbaar ministerie zicht hebben, zoals de vraag of verdachten (zonder raadsman) ook zelf 
wel om stukken uit het procesdossier vragen en hoe daarmee dan wordt omgegaan, alsook 
de vraag met welke problematiek officieren van justitie te maken hebben bij het verstrekken 
van processtukken aan de verdediging. Uit de in dat kader gemaakte opmerkingen volgt dat 
officieren van justitie daarbij sterk afhankelijk zijn van administratieve processen, die (ook) 
tot gevolg hebben dat verzoeken van de verdediging tot het verstrekken van stukken de 
officier van justitie vaak niet bereiken. Dat lijkt als zodanig reeds te kunnen verklaren 
waarom de respondenten uit de ‘focusgroep advocatuur’ die stukken ondanks (vroegtijdige) 
verzoeken veelal niet ontvangen. Dat is, zo begrijpen de onderzoekers de deelnemers aan de 
‘focusgroep OM’, lang niet altijd een bewuste keuze (maar soms wel). Officieren van justitie 
zien tegelijkertijd het omgekeerde werkproces niet; het feit dat de verdediging soms 
vroegtijdig behoefte heeft aan stukken, onder meer omdat een strafzaak zelden het enige 
probleem is waarmee een verdachte te maken heeft. Vaak speelt aan de strafzaak verwante 
problematiek, die maakt dat de raadsman moet weten wat er speelt, om de cliënt (adequaat) 
te kunnen adviseren. Daarnaast zijn er situaties, zoals zaken waarin camerabeelden 
mogelijk een rol spelen, die (heel) snel handelen door de verdediging noodzakelijk maakt 
(voor zover de camerabeelden niet zijn opgevraagd door de politie, dan wel de verdediging 
niet (zeker) weet of dat het geval is). 
 
De geconsulteerde leden van het openbaar ministerie bleken (bepaald) geen voorstander 
van het ‘zo vroeg mogelijk’ processtukken verstrekken aan de verdediging en evenmin van 
het ‘zo vroeg mogelijk’ door de verdediging opgeven van onderzoekswensen. Zij hechten 
aan de mogelijkheid om het opsporingsonderzoek af te ronden zoals zij menen dat dat goed 
is, waarna de verdediging in de gelegenheid kan (en moet) worden gesteld om dat 
opsporingsonderzoek, althans de resultaten daarvan, van de nodige kanttekeningen te 
voorzien en haar eigen ‘ding’ te doen; een (meer) reactieve advocaat derhalve, in plaats van 
een proactieve.  
 
De geconsulteerde leden van het openbaar ministerie erkennen daarbij dat een meer 
vroegtijdige betrokkenheid van de verdediging niet alleen het opsporingsonderzoek kan 
schaden, maar ook de verdediging in een lastig parket brengt. Als de verdediging snel om 
het horen van getuigen vraagt, zonder dat de beschuldiging definitief is en zonder dat men 
duidelijk heeft wat de getuige zou kunnen verklaren, bestaat het risico dat de getuige 
belastend verklaart en de beschuldiging wordt verzwaard. Het is derhalve – zo concluderen 
alle respondenten – essentieel dat de verdediging de (proces-)stukken kent, voordat 
onderzoekswensen worden ingediend.  
 
Zodra die informatie voorhanden is, moet de verdediging naar het oordeel van de 
respondenten uit de ‘focusgroep OM’ ook weer niet te lang wachten met het indienen van 
onderzoekswensen. De respondenten uit de ‘focusgroep advocatuur’ zien dat ook zo, maar 
om een andere reden: de ervaring leert dat het traag zijn met een goed verweer, althans het 
nader proberen te onderbouwen daarvan, in de regel afbreuk doet aan de 
geloofwaardigheid van dat verweer.  
 
Dat strafrechtadvocaten zich daarbij in de regel – zo is althans de indruk van de 
respondenten uit de ‘focusgroep OM’ – vooral richten op de huidige termijn van tien dagen 
voor de zitting en (door de officier van justitie gestelde) afwijkende termijnen niet altijd in 
acht nemen, zien de geconsulteerde officieren van justitie – naar de onderzoekers begrijpen 
– op zichzelf niet als een probleem, indien dat met een reden gebeurt. De geconsulteerde 
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respondenten uit de strafrechtadvocatuur bevestigen dat als tijdig wordt gemeld dat de 
termijn niet kan worden gehaald, daarvoor in de regel begrip bestaat. Uiteindelijk zal een 
rechter zich nog altijd, zo denken de geconsulteerde leden van de strafrechtadvocatuur, 
laten leiden door de vraag of het gevraagde onderzoek/verhoor van getuigen in het belang 
is voor de waarheidsvinding.  
 
De gefaseerde aanbreng in MK-zaken wordt over het algemeen door de geconsulteerde 
leden uit de beide focusgroepen positief gewaardeerd. De geconsulteerde 
strafrechtadvocaten zien een belang in de coördinerende rol van de voorzitter, alsmede in 
een regeling omtrent de mogelijke ‘overloop’ tussen de rol van de voorzitter in een zaak die 
reeds ter berechting is aangebracht, en de rol van de rechter-commissaris, voor het geval in 
diezelfde zaak nog onderzoek moet worden verricht. Weinig tot geen waardering hebben de 
leden van de strafrechtadvocatuur evenwel voor de daarbij voorgestelde termijn van twee, 
maximaal vier weken; die termijn zal (heel) vaak niet haalbaar zijn, zo menen zij. Eenzelfde 
indruk bestaat bij de respondenten uit de ‘focusgroep OM’.  
 
Een reden voor het standaard gefaseerd aanbrengen van enkelvoudige kamerzaken – of een 
modus die daarop lijkt – zagen de respondenten uit de beide focusgroepen, anders dan 
(oorspronkelijk) de onderzoekers, niet.  
 
De principiële keuze om de verdachte het recht te geven om bij getuigenverhoren (bij de 
rechter-commissaris) aanwezig te zijn en daarbij ook zelf vragen te kunnen stellen 
onderschrijven de geconsulteerde strafrechtadvocaten, zo menen wij te kunnen afleiden uit 
hetgeen daarover tijdens de focusgroep bijeenkomst werd opgemerkt. Of daarvan in de 
praktijk veel gebruik zal worden gemaakt, valt te bezien; wat de geconsulteerde 
strafrechtadvocaten betreft, zal dat veelal in ieder geval niet op hun advies zijn.  
 
De respondenten van de strafrechtadvocatuur zouden echter graag zien, zo begrijpen wij, 
dat er meer ruimte zou zijn om getuigen ter zitting te kunnen horen. Het creëren van die 
ruimte wordt door het gemoderniseerde wetboek bevorderd: door het (tijdig) opgeven van 
onderzoekswensen kan door de voorzitter immers (beter) worden beoordeeld hoeveel 
ruimte voor de behandeling van de zaak moet worden uitgetrokken (zie par. 4.4.1). De in de 
moderniseringsvoorstellen besloten liggende gedacht dat het horen van getuigen bij de 
rechter-commissaris (in plaats van het horen ter terechtzitting) verder moet worden 
bevorderd, vinden de respondenten van de strafrechtadvocatuur minder ideaal. De 
geconsulteerde strafrechtadvocaten hebben op zichzelf geen bezwaar tegen het verhoor van 
getuigen bij de rechter-commissaris, mede gelet op het feit dat de kracht van een dergelijk 
verhoor ook zit in de wijze waarop daarvan in de praktijk thans – met input van het 
openbaar ministerie en de verdediging – in de regel verslag wordt gedaan. In relatie tot een 
ter zitting gehoorde getuige ontbreekt die mogelijkheid. De geconsulteerde leden van de 
strafrechtadvocatuur hechten evenwel ook waarde aan het horen van getuigen ter zitting, 
onder meer gelet op het belang van de openbaarheid. Zij verzoeken geregeld om getuigen 
ter zitting te kunnen horen, zodat de zittingsrechter de getuige kan zien en horen verklaren, 
maar hebben de indruk dat zittingsrechters dat vaak niet van belang achten. De advocaten 
ervaren een (door hen) onbegrepen verschil ten opzichte van de verdachte; aan het 
waarnemen van diens non-verbale gedrag hechten rechters in de regel immers juist wel 
(grote) waarde.  
 
Dat art. 411a Sv in het gemoderniseerde wetboek niet zal terugkeren, beschouwen de 
geconsulteerde leden van de strafrechtadvocatuur (en de advocaat-generaal) als een gemis. 
Het voorgesteld beslismodel in hoger beroep heeft, zo begrijpen wij voorzichtig, een 
beperkte ‘bekoring’, maar een alternatief in de vorm van een volledig grievenstelsel bekoort 
de respondenten uit de beide focusgroepen nog veel minder (om niet te zeggen: niet). 
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Slecht functionerende advocaten vormen over de gehele linie een probleem. Dat geldt voor 
het verhoor van de verdachte bij de politie – een officier van justitie: “dat je bijna denkt: wie 
gaat hier nu een goede advocaat bellen, want dit is niet ok” – maar ook overigens. Daarbij 
realiseren ook de geconsulteerde leden van het openbaar ministerie dat ‘slecht 
functioneren’ soms eenvoudigweg een kwestie van tijd en geld is. Zij lopen daarbij tegen het 
probleem aan dat zelden zichtbaar is waarom een raadsman ‘doet wat hij doet’ (of juist niet 
doet): dat kan een bewuste keuze zijn, maar het kan ook gewoon ‘slecht’ zijn. In dat laatste 
geval is de verdachte, zo lijkt de communis opinio te zijn, altijd beter af zonder raadsman. 
Zonder raadsman weet de verdachte zich in de regel gesteund door een officier van justitie 
en een ‘beschermend’ rechter. Een goed advocaat is evenwel, zo begrijpen wij voorzichtig, 
ook wat de geconsulteerde leden van het openbaar ministerie betreft, in alle opzichten goud 
waard.  
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Hoofdstuk 6. De drie archetypen in de ‘beweging naar voren’  
 

6.1.  Inleiding 
 
In de voorgaande hoofdstukken is het huidige en het komende strafprocesrechtelijke 
systeem beschreven en zijn de uit de praktijk verzamelde reacties weergegeven. Het 
onderhavige hoofdstuk vormt een brug tussen deze beschrijvingen en de conclusies die in 
het volgende hoofdstuk worden getrokken. Deze brug heeft twee pijlers. De eerste daarvan 
is een nadere blik op de ‘beweging naar voren’; in de Contourennota de belangrijkste 
accentverschuiving in het gemoderniseerde wetboek genoemd. Dit concept wordt hieronder 
vanuit verschillende gezichtspunten belicht. De tweede pijler ziet op de drie archetypen van 
verdachten die wij eerder – in par. 2.4 – hebben benoemd. In par. 6.3 worden – bij wijze van 
samenvatting van de voorstellen in het gemoderniseerde wetboek – de drie archetypische 
verdachten gevolgd op hun weg door het voorgestelde strafproces. 
 

6.2. De ‘beweging naar voren’ als problematische innovatie 
 

6.2.1.  De rol van de verdediging nader beschouwd 
 
Tegenspraak begint – in ieder geval wat de Contourennota betreft – zo vroeg mogelijk en 
(waar het gaat om het horen van getuigen) bij voorkeur “zo snel mogelijk na het feit”.873 Het 
streven is om het onderzoek zoveel mogelijk af te ronden vóór de inhoudelijke behandeling 
ter zitting en de zitting pas te laten aanvangen wanneer de zaak daadwerkelijk ‘zittingsrijp’ 
is. In de Contourennota wordt aan de verdachte voorts een (gedeelde) verantwoordelijkheid 
voor een voortvarend procesverloop toegedicht; zie daartoe par. 1.2.874 De verdachte is er 
volgens de Contourennota medeverantwoordelijk voor “om in een vroeger stadium dan thans 
te bezien of het dossier volledig is en zo nodig proactief op te treden, bijvoorbeeld bij de 
behoefte aan nader onderzoek of het opmaken van een reclasseringsrapport”.875 Nu het 
voorgestelde stelsel nog slechts onderscheid maakt tussen het opsporingsonderzoek en de 
berechting (die voor een belangrijk deel parallel loopt met (de fase van) de vervolging; zie 
par. 4.2), wordt tegen de achtergrond van de Contourennota aldus van de verdachte 
verwacht dat hij al in het opsporingsonderzoek actief mee procedeert. Uit de Contourennota 
volgt voorts, dat aan de keuze van de verdachte om dat niet te doen, procesrechtelijk gezien 
consequenties kunnen worden verbonden (par. 1.2). 
 
In de nadien verschenen concept MvT bij Boek 4 wordt op een aantal punten van de 
Contourennota afstand genomen. Dat geldt niet voor de ‘beweging naar voren’ als zodanig, 
maar wel (expliciet) voor de in de Contourennota voorgenomen regeling, op basis waarvan 
(bijvoorbeeld) getuigenverzoeken kunnen worden afgewezen indien het verzoek in een 
eerder stadium had kunnen worden gedaan. Het streven is er blijkens de concept MvT bij 
Boek 4 weliswaar nog steeds op gericht “onderzoek waar dat kan in een zo vroeg mogelijk 
stadium te laten plaatsvinden”, maar de insteek is niet (langer) “dat de verdachte voordat de 
procesinleiding wordt ingediend (en de berechting begint) al belangrijke processuele rechten, 
bijvoorbeeld het recht om getuigen te (doen) ondervragen, kan verspelen: wel dat hij wordt 
gestimuleerd, en het ook lonend is, om deze rechten te benutten.”876 Van een regeling waarin 
vroegtijdige activiteit van de verdediging wordt afgedwongen met de sanctie van latere 
afwijzing van verzoeken, is volgens de concept MvT bij Boek 4 afgezien, ten gunste van een 
regeling waarin de mogelijkheden en de aantrekkelijkheid van het doen van 
onderzoekswensen in het vooronderzoek voor de verdediging worden versterkt, ter 

                                                             
873  Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278, p. 17. 
874  Zie daartoe par. 1.2. 
875  Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278, p. 10 (en p. 12). 
876  Zie concept MvT Boek 4, par. 1.3. 
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verwezenlijking van “het streven om onderzoek in sterkere mate in het vooronderzoek te doen 
plaatsvinden”.877 
 
De afstand die hiermee – en met vergelijkbare opmerkingen in de concept MvT bij Boek 4 – 
wordt genomen ten opzichte van de Contourennota verdient evenwel nuancering. Het 
gemoderniseerde wetboek stoelt wel degelijk (nog steeds) op de verwachting dat de 
verdediging, in een vroeger stadium dan thans, (pro)actief optreedt. De voorgestelde 
regeling (en de daarbij behorende concept MvTs) draagt in een aantal opzichten duidelijk de 
sporen van het uitgangspunt van een proactief handelende verdediging, aan wier 
(vroegtijdige) keuzen consequenties kunnen worden verbonden, omdat het vanuit het 
perspectief van de minister (weloverwogen) keuzen zijn.  
 
In dat kader kan bijvoorbeeld worden gewezen op art. 2.10.5.1. Volgens die bepaling wordt 
de verdachte uiterlijk drie maanden nadat zijn gevangenhouding is bevolen, schriftelijk door 
de officier van justitie in kennis gesteld van de stand van zaken in het (nog lopende) 
opsporingsonderzoek. Het doel van deze kennisgeving is om de verdediging in staat te 
stellen de verdediging voor te bereiden, bijvoorbeeld door bij de rechter-commissaris 
onderzoekswensen in te dienen.878 Art. 2.10.5.2 bepaalt dat de rechter-commissaris na de 
ontvangst van deze kennisgeving de verdachte een termijn kan stellen voor het indienen van 
een verzoek tot het verrichten van onderzoekshandelingen of de onderbouwing van een 
dergelijk verzoek. De concept MvT vermeldt hierover dat op niet-naleving van een gestelde 
termijn op zichzelf geen sanctie staat, maar doordat de rechter-commissaris de gestelde 
termijn wel noteert, “is deze te beschouwen als markeringspunt in het procesdossier, op basis 
waarvan later in het strafproces een beeld kan worden gevormd van gezette stappen in het 
vooronderzoek en genomen beslissingen of gemaakte afspraken over te verrichten 
onderzoek”.879 Dat inzicht kan volgens de concept MvT vervolgens betrokken worden bij de 
afweging of een onderzoekswens in een later stadium van het strafproces nog gehonoreerd 
moet worden.  
 
Uit de regeling van art. 2.10.5.1 en art. 2.10.5.2 volgt ten eerste dat de verdachte dus al 
voordat er in formele zin een ‘case to answer’ is (het opsporingsonderzoek is immers op het 
moment van de kennisgeving nog niet afgerond), aan termijnen gebonden kan worden voor 
het indienen van een verzoek tot het verrichten van onderzoekswensen. De omstandigheid 
dat het opsporingsonderzoek nog niet is afgerond en het strafdossier nog allerminst 
compleet is, staat er in de opvatting van de wetgever dus niet zonder meer aan in de weg dat 
van de verdachte in voorkomende gevallen verwacht kan worden dat hij zijn onderzoek à 
décharge ten spoedigste laat plaatsvinden. En omdat het daarop al dan niet acteren door de 
verdediging een keuze is, kunnen aan het passeren van die mogelijkheid naar het oordeel 
van de wetgever (nog steeds) consequenties worden verbonden, zoals ook consequenties 
kunnen worden verbonden aan het gegeven dat de verdediging de in art. 4.1.1.4 lid 3 
gestelde termijn van twee (maximaal vier) weken laat passeren. De vrijheid om verzoeken 
tot aanvullend onderzoek pas in late instantie te doen, is naar het oordeel van de minister 
namelijk – blijkens nadere informatie verkregen van de begeleidingscommissie bij het 
onderhavige onderzoek – geen rechtens te beschermen verdedigingsbelang. Als het later 
moet, omdat het pas later kan, is er naar het oordeel van de minister – kort gezegd – geen 
man overboord, maar als het eerder kan, dan moet het vanuit die optiek dus ook eerder, 
althans kan de verdediging er niet op vertrouwen dat een later verzoek even welwillend in 
overweging wordt genomen. Laat doen wat eerder kan, is vanuit die optiek ‘ongewenst 
gedrag’ van de verdediging, dat door de rechter-commissaris of de later oordelende rechter 
in eerste aanleg en hoger beroep kan en mag worden gesanctioneerd.  

                                                             
877  Concept MvT Boek 4, p. 8. 
878  Concept MvT Boek 2, p. 299. 
879  Concept MvT Boek 2, p. 302. 
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Dat gegeven noodzaakt de ‘beweging naar voren’, althans het uitgangspunt dat wat eerder 
kan worden gevraagd (en gedaan), in beginsel eerder moet worden gevraagd (en gedaan), in 
een breder (en historisch) perspectief te plaatsen.  
 

6.2.2. De rol van de verdediging in het vooronderzoek in historisch perspectief  
 
In de voorgestelde regeling wordt aan de verdediging een rol in het vooronderzoek 
toebedeeld, die inhoudt dat van haar in beginsel wordt verwacht dat zij zo veel (mogelijk) 
en zo vroeg mogelijk de rechter-commissaris benadert voor het doen verrichten van 
onderzoekshandelingen à décharge, ook voordat een afgerond procesdossier en een min of 
meer definitieve beschuldiging beschikbaar zijn. Ten opzichte van het Wetboek van 
Strafvordering van 1926 is dat een paradigmawisseling. In dat wetboek kon slechts de 
officier van justitie bewerkstelligen dat de rechter-commissaris in het vooronderzoek werd 
betrokken.880 Daartoe was een vordering van de officier van justitie vereist. In die vordering 
werd – in voorlopige zin – het feit omschreven waarop het gerechtelijk vooronderzoek 
betrekking zou moeten hebben.881 Deze feitomschrijving had voor de duur van het 
gerechtelijk vooronderzoek een zekere informatiefunctie voor de verdachte. De functie van 
het gerechtelijk vooronderzoek was om de vervolgingsbeslissing van de officier van justitie 
voor te bereiden.882  
 
De mogelijkheden en rechten van de verdediging in het gerechtelijk vooronderzoek waren 
beperkt. De belangrijkste daarvan was dat de verdachte bij gelegenheid van zijn (verplicht 
voorgeschreven) verhoor bij de rechter-commissaris aan de rechter-commissaris feiten van 
onderzoek kon aandragen of kon verzoeken bepaalde getuigen te horen (art. 208 Sv oud). 
Kennisneming van stukken kon tot aan de sluiting van het gerechtelijk vooronderzoek aan 
de verdachte worden onthouden. Na de sluiting van het gerechtelijk vooronderzoek kon de 
verdachte om de heropening daarvan verzoeken – en vervolgens aan de rechter-
commissaris nieuwe of aanvullende feiten van onderzoek aandragen of verzoeken tot 
getuigenverhoren doen. Zonder voorafgaande vordering van de officier van justitie en de 
daaropvolgende opening van een gerechtelijk vooronderzoek door de rechter-commissaris 
had de verdachte geen toegang tot de rechter-commissaris. 
 
Bij de herziening van de regels rond de voorlopige hechtenis in 1976, werd de mogelijkheid 
ingevoerd dat de rechter-commissaris ambtshalve of op het verzoek van de verdachte een 
gerechtelijk vooronderzoek instelde. Daartoe was vereist dat tegen de verdachte een bevel 
voorlopige hechtenis was afgegeven. De feitomschrijving in dat bevel kon dan – ter 
vervanging van de feitomschrijving in een reguliere vordering ‘GVO’ – als grondslag voor het 
ambtshalve gerechtelijk vooronderzoek dienen.883 De bedoeling van de wetgever bij het in 
de wet opnemen van deze mogelijkheid was om daarmee de rechter-commissaris meer 
invloed te geven op het voortduren van de voorlopige hechtenis.884 Door het mogelijk te 
maken dat de rechter-commissaris op verzoek van de verdachte onderzoek à décharge zou 
verrichten, kon de voorlopige hechtenis mogelijk eerder worden beëindigd.885 Een 
gerechtelijk vooronderzoek zonder een voorafgaande vordering van de officier van justitie – 
hetzij een vordering ‘GVO’, hetzij een vordering tot het toepassen van voorlopige hechtenis – 
bleef echter onmogelijk. 
 

                                                             
880  Harteveld 1990, p. 59. 
881  Harteveld 1990, p. 63. 
882   Harteveld 1990, p. 69 en 70. 
883  Harteveld 1990, p. 64. 
884   Harteveld 1990, p. 64. 
885   Kamerstukken II 1972/73, 9994, 8, p. 15. 



Mind the Gap 

 

 
230 

De volgende belangrijke wijziging kwam tot stand bij de Wet herziening gerechtelijk 
vooronderzoek.886 Met deze wetswijziging werd de ‘mini-instructie op verzoek van de 
verdachte’ geïntroduceerd. Volgens het bij deze wet ingevoerde art. 36a Sv kon de 
verdachte, jegens wie door of vanwege de Staat een handeling was verricht waaraan hij in 
redelijkheid de verwachting kon ontlenen dat tegen hem ter zake een bepaald feit een 
vervolging zou worden ingesteld, de rechter-commissaris verzoeken om dienaangaande 
enig onderzoek te verrichten. Deze innovatie was voorgesteld door de commissie Moons,887 
maar in het daaropvolgende wetgevingstraject zeer omstreden. In het oorspronkelijke 
wetsvoorstel, ingediend door minister Hirsch-Ballin, was het voorstel van de Commissie 
Moons niet gevolgd. Zijn ambtsopvolger Sorgdrager heeft bij Nota van Wijziging het 
commissievoorstel tot wetsvoorstel gepromoveerd.888 
 
Het belangrijkste argument van de Commissie Moons voor het in de wet opnemen van de 
‘mini-instructie op verzoek van de verdachte’ hield in, dat het denkbaar is dat tijdens het 
vooronderzoek het vermoeden ontstaat dat een belastende getuige – wiens verklaring voor 
het bewijs noodzakelijk is – zal verdwijnen, waardoor de verdachte mogelijk zijn in art. 6 
EVRM gegarandeerde ondervragingsrecht niet zou kunnen uitoefenen, als hem geen 
mogelijkheid zou worden geboden om dat in het vooronderzoek te doen. Als praktisch 
argument werd aangevoerd dat de onmogelijkheid voor de verdediging om in het 
vooronderzoek onderzoekshandelingen uit te laten voeren, betekende dat dergelijke 
verzoeken pas voor het eerst aan de zittingsrechter konden worden voorgelegd, hetgeen 
een vertragend effect op het onderzoek ter terechtzitting heeft. Ten slotte zou deze 
voorziening het gerechtelijk vooronderzoek ’een meer contradictoir karakter’ geven en zou 
zij ten goede komen aan de onpartijdige positie van de rechter-commissaris.889 
 
In de toelichting bij de Nota van Wijziging stelde de minister het van belang te achten “dat 
de verdachte de gelegenheid wordt geboden zich adequaat te verdedigen”.890 De minister sloot 
zich in de toelichting aan bij de argumenten die de Commissie Moons al naar voren had 
gebracht en voegde daar aan toe dat de verdachte met behulp van deze voorziening invloed 
kon uitoefenen op de vervolgingsbeslissing.891 
 
De laatste significante wijziging in de regeling is doorgevoerd bij de Wet versterking positie 
rechter-commissaris.892 In de Memorie van Toelichting werd opgemerkt dat de regeling van 
de mini-instructie werd uitgebreid 
 

“om beter te kunnen voldoen aan gerechtvaardigde onderzoekswensen van de 
verdediging. […] De nieuwe toezichthoudende rol van de rechter-commissaris maakt 
hem bij uitstek het aanspreekpunt voor de verdediging waar het gaat om het bewaken 
van de evenwichtigheid en de volledigheid van het onderzoek.”893 

 
Volgens de minister was het van belang dat de verdediging ter voorbereiding van het 
onderzoek ter terechtzitting op elk moment in het vooronderzoek voldoende mogelijkheden 
heeft om het onderzoek aan te vullen, of zo nodig daadwerkelijk de richting van het 
onderzoek bij te sturen.894 De minister achtte het niet wenselijk dat de verdediging steeds 

                                                             
886   Wet van 27 mei 1999, Stb. 243. 
887  De Commissie herijking Wetboek van Strafvordering, onder voorzitterschap van mr. Ch. M. J. A. Moons, oud-

president van de Hoge Raad der Nederlanden. Zie het instellingsbesluit van 13 september 1988, Stcrt. 1988, 
199. 

888  Kamerstukken II 1994/95, 23251, nr. 9. 
889   Commissie herijking Wetboek van Strafvordering 1990, p. 65. 
890  Kamerstukken II 1994/95, 23251, 9, p. 6. 
891   Kamerstukken II 1994/95, 23251, 9, p. 6. 
892   Wet van 1 december 2011, Stb. 600.  
893  Kamerstukken II 2009/10, 32177, 3, p. 2. 
894  Kamerstukken II 2009/10, 32177, 3, p. 16. 
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tot het onderzoek ter terechtzitting zou moeten wachten om haar zienswijze en wensen tot 
het verrichten van aanvullend onderzoek kenbaar te maken.895 Daarbij wees de minister ook 
op het belang van efficiënte behandeling van de zaak op het onderzoek ter terechtzitting.  
 
Ook bij deze wetswijziging was de dragende grond om de toegang van de verdediging tot de 
rechter-commissaris in het vooronderzoek te verruimen, de wens om de verdediging te 
faciliteren om – desgewenst – al in een vroeg stadium invloed uit te oefenen op het 
vooronderzoek en de daarop gebaseerde vervolgingsbeslissing. “Het gaat om een flexibele 
voorziening die de verdediging in staat stelt om de rechter-commissaris snel en adequaat bij 
het onderzoek te betrekken,” aldus de minister.896 In de Nota naar aanleiding van het Verslag 
zien wij vervolgens een opmerkelijke omslag: 

 
“De leden van de PvdA-fractie gaven aan blij te zijn met de uitbreiding van de mini-
instructie. Zij meenden dat dit instrument kan leiden tot waardevolle informatie en een 
evenwichtig strafdossier. Ik deel de opvatting van deze leden, waarbij ik met deze leden 
aanteken dat het wel van belang is dat de verdediging vaker gebruik maakt van de mini-
instructie. Het wetsvoorstel biedt daar aanleiding toe, omdat de wijze waarop de 
rechter-commissaris bij het onderzoek kan worden betrokken wordt vereenvoudigd. Ik 
ben het eveneens met deze leden eens dat de rechter-commissaris – of de officier van 
justitie – bijvoorbeeld ter gelegenheid van een regiebijeenkomst door het aansporen van 
de verdediging om haar zienswijze kenbaar te maken en eventuele onderzoekswensen in 
te dienen, gebruik van de mini-instructie kan bevorderen. Daarbij is wel enige structuur 
aangewezen. Vanuit het rechtercommissariaat werd erop gewezen dat een wettelijke 
bevoegdheid om termijnen te kunnen stellen, bijvoorbeeld voor het onderbouwen door 
de verdediging van door haar geuite onderzoeksvragen, wenselijk zou zijn. De rechter-
commissaris zou met een dergelijke bevoegdheid kunnen bevorderen dat de verdediging 
op de juiste manier en op het juiste moment gebruik maakt van de haar door de wet 
geboden mogelijkheden. Ik zal hiertoe bij nota van wijziging een voorstel doen.”897 

 
Bij de aangekondigde Nota van Wijziging werd art. 185 Sv geïntroduceerd. Het eerste lid van 
dat artikel bevat de bevoegdheid van de rechter-commissaris om een regiebijeenkomst te 
beleggen. Het tweede lid bepaalt dat de rechter-commissaris aan partijen termijnen kan 
stellen voor het indienen van een verzoek tot het verrichten van onderzoekshandelingen, of 
voor de onderbouwing van reeds gedane verzoeken. Over het tweede lid van art. 185 werd 
in de toelichting bij de Nota van Wijziging opgemerkt:  
 

“Met deze bevoegdheid in de hand kan de rechter-commissaris […] voorkomen dat het 
onderzoek vertraging oploopt, en vooral ook de verdediging dwingen om gebruik te 
maken van haar bevoegdheid om onderzoekshandelingen te vragen tijdens het 
vooronderzoek, in plaats van daarmee te wachten tot het onderzoek ter 
terechtzitting.”898 

 
Zo zien we de ontwikkeling van een systeem waarin de verdediging zo goed als geen 
toegang heeft tot de rechter-commissaris in het vooronderzoek, via een stelsel waarbij de 
verdediging desgewenst de rechter-commissaris kan inschakelen, naar een systeem waarin 
de verdediging gedwongen moet kunnen worden om in het vooronderzoek de rechter-
commissaris onderzoek te laten verrichten. Van niets, via een faciliteit, naar een ‘dwingende 
hand’, waarbij die dwingende hand in hoge mate ten dienste staat van het ontlasten van de 
zitting en kostenbesparing aldaar. Wij stellen tegelijk vast dat een doordenking van het 

                                                             
895  Kamerstukken II 2009/10, 32177, 3, p. 16. 
896  Kamerstukken II 2009/10, 32177, 3, p. 16.  
897  Kamerstukken II 2009/10, 32177, 3, p. 25. 
898   Kamerstukken II, 2009/10, 32177, 7, p. 5. 
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effect van deze ‘plicht’ op de positie van de verdachte (mede in het licht van art. 6 EVRM en 
de inrichting van het strafproces dat daarin besloten ligt, de onschuldpresumptie en het 
zwijgrecht) in de parlementaire stukken (in relatie tot de Wet versterking positie rechter-
commissaris) ontbreekt. 
 
En ofschoon door de wetgever in de concept MvT bij Boek 4 afstand wordt genomen van het 
idee van onherroepelijke rechtsverwerking, is in de voorstellen nog steeds de lijn zichtbaar 
dat indien de verdediging de haar toebedeelde rechten in het vooronderzoek niet benut, en 
derhalve niet meegaat in de stimuli van de wetgever om zo veel mogelijk ‘naar voren’ te 
bewegen, aan die keuze consequenties kunnen worden verbonden.  
 
Een meer fundamentele doordenking van (de implicaties van) deze ‘beweging naar voren’ 
ontbreekt in de rapporten van de onderzoeksgroep Strafvordering 2001, de Contourennota 
en de verschillende concept MvTs bij de voorliggende ontwerpen van de boeken 1 t/m 6. In 
dit gemis – en de potentiele verstrekkendheid van het argument dat aan (eerder) gemaakte 
keuzen consequenties kunnen worden verbonden – zien wij aanleiding om op dit punt tóch 
een blik op art. 6 EVRM te werpen. 
 
6.2.3. Actief mee procederen in het vooronderzoek en art. 6 EVRM 
 
In het stelsel van strafvordering zoals dat in het gemoderniseerde wetboek wordt 
uitgewerkt, ligt – zoals opgemerkt – nog steeds besloten dat van de verdachte wordt 
verwacht dat hij zijn verzoeken tot het verrichten van onderzoekshandelingen – waarmee 
hij zijn verweren van een nadere feitelijke grondslag hoopt te voorzien – op het vroegst 
mogelijke moment doet. De verwachting dat de verdachte waar dat kan actief mee 
procedeert, bestaat ook al tijdens het opsporingsonderzoek.  
 
Het procesmodel dat besloten ligt in art. 6 EVRM lijkt (ten aanzien van de berechting in 
eerste aanleg) anders dan de “procescultuur (…) waarin onderzoek zo vroeg mogelijk 
plaatsvindt” die de moderniseringswetgever nastreeft.899 Art. 6 EVRM en de jurisprudentie 
van het EHRM gaan er van uit dat de ‘verdediging’ op en tijdens de terechtzitting 
plaatsvindt.900 De bescherming die art. 6 EVRM de verdachte biedt, moet zich onder 
omstandigheden uitstrekken tot de fase voorafgaand aan de terechtzitting, om te 
voorkomen dat ‘misstappen’ in het vooronderzoek de latere terechtzitting onoverkomelijk 
’unfair’ maken. Ter illustratie van dit beeld het volgende citaat uit Magee:901 

 
“The Court recalls that, even if the primary purpose of Article 6, as far as criminal 
matters are concerned, is to ensure a fair trial by a “tribunal” competent to determine 
“any criminal charge”, it does not follow that the Article has no application to pre-trial 
proceedings. Thus, Article 6 – especially paragraph 3 – may be relevant before a case is 
sent for trial if and so far as the fairness of the trial is likely to be seriously prejudiced by 
an initial failure to comply with its provisions […]. The manner in which Article 6 §§ 1 
and 3 (c) is to be applied during the preliminary investigation depends on the special 
features of the proceedings involved and on the circumstances of the case.” 

 

                                                             
899  Concept MvT Boek 4, p. 8. 
900  “Article 6 § 3 (d) enshrines the principle that, before an accused can be convicted, all evidence against him must 

normally be produced in his presence at a public hearing with a view to adversarial argument.”  
901  EHRM 6 juni 2000, appl.nr. 28135/95 (Magee/Verenigd Koninkrijk), par. 41. Zie bijvoorbeeld ook EHRM 9 

juni 1998, NJ 2001/471 m.nt. G. Knigge (Teixeira De Castro/Portugal), par. 36; EHRM 27 november 2008, NJ 
2009/214 (Salduz/Turkije), par. 54; EHRM 2 december 2009, NJ 2010/91 m.nt. J.M. Reijntjes 
(Pishchalnikov/Rusland), par 65; EHRM 13 september 2011, appl.nr. 50356/08 (Mehmet Serif Öner/Turkije), 
par. 2; EHRM 9 april 2015, appl.nr. 30460/13 (A.T./Luxemburg), par. 72; 1. 
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Eén van de beschermende eisen die art. 6 EVRM stelt, is dat gewaarborgd dient te worden 
dat de verdachte zich voldoende op die verdediging ter terechtzitting kan voorbereiden. Art. 
6 lid 3 onder a EVRM houdt in dat de verdachte er aanspraak op kan maken “to be informed 
promptly, in a language which he understands and in detail, of the nature and cause of the 
accusation against him”. Dit houdt in dat het (tijdig) verstrekken aan de beschuldigde van 
volledige, gedetailleerde informatie over de beschuldiging(en) en de daarbij behorende 
juridische kwalificatie(s) een essentiële voorwaarde is voor een eerlijk proces.902 Art. 6 lid 3 
onder b EVRM beoogt dat de verdachte “adequate time and facilities for the preparation of 
his defence” heeft. Tot de faciliteiten ten behoeve van de voorbereiding van zijn verdediging 
behoort voor de verdachte dan ook “the opportunity to acquaint himself, for the purposes of 
preparing his defence, with the results of investigations carried out throughout the 
proceedings”.903 Het recht op inzage in de processtukken wordt over het algemeen onder 
deze bepaling gebracht.904 De beschuldiging en de processtukken (het resultaat van het 
opsporingsonderzoek) dienen dan ook tijdig voorafgaand aan de terechtzitting met de 
verdachte te worden gedeeld. 
 
Het (basis-)idee van een in het vooronderzoek (waar mogelijk) actief mee procederende 
verdachte past naar ons oordeel niet zonder de nodige haken en ogen binnen dit 
procesmodel van art. 6 EVRM. Er is, menen wij, geen bezwaar tegen een nationaal stelsel 
waarin de verdachte in het vooronderzoek bij wijze van faciliteit de mogelijkheid krijgt om 
reeds daar verdedigingsinspanningen te leveren, om daarmee een strafvervolging – een 
’trial’ als bedoeld in art. 6 EVRM – te voorkomen of te beïnvloeden. Anders wordt het echter 
naar ons oordeel, indien het nationale stelsel zou verlangen dat de verdachte al (een deel) 
van zijn verdediging organiseert en uitvoert, vóórdat de verdachte “full, detailed information 
concerning the charges” heeft gekregen, of vóórdat hij de beschikking heeft gekregen over 
het min of meer definitieve procesdossier (“the results of investigations carried out 
throughout the proceedings”). Wezenlijk zou door een dergelijk nationaal stelsel de 
verdachte dan immers gehouden zijn zich (al deels) te verdedigen, vóórdat hij “adequate 
time and facilities for the preparation of his defence” heeft gekregen. 
 
Daarbij voegt zich het volgende. Zoals in par. 1.2 al aan de orde kwam, was de opvatting van 
de onderzoeksgroep Strafvordering 2001 dat aan de door de verdachte gemaakte keuze 
rechtsgevolgen kunnen worden verbonden: 

 
“Indien gelegenheid bestaat een verdedigingsrecht uit te oefenen en de mogelijkheid 
wordt zonder aannemelijke reden gepasseerd, dan kan een beroep op diezelfde 
bevoegdheid in een later stadium tardief worden geoordeeld.”905  

 
In deze opvatting wordt aanvaard dat een onderzoekshandeling – bijvoorbeeld het horen 
van een getuige – niet (meer) wordt verricht, (mede) om reden dat de verdachte eerder – in 
het vooronderzoek – om deze onderzoekshandeling had kunnen verzoeken. In de 
jurisprudentie van het EHRM komen wij een dergelijke casus niet tegen. Wél zien wij 
gevallen waarin een veroordeelde klaagt dat geen sprake was van “adequate and proper 
opportunity to challenge and question a witness against him either when he or she was 
testifying or at a later stage of the proceedings”, terwijl een dergelijke gelegenheid in het 
vooronderzoek wel lijkt te hebben bestaan. Voor die verzameling uitspraken is de zaak Gani 

                                                             
902  EHRM 21 maart 2009, appl.nr. 21022/04 (Natunen/Finland), par. 30. Zie ook EHRM 25 juli 2000, appl.nr. 

23969/94 (Mattoccia/Italië), par. 59: “The Court considers that in criminal matters the provision of full, 
detailed information concerning the charges against a defendant is an essential prerequisite for ensuring that 
the proceedings are fair.“ 

903  EHRM 21 maart 2009, appl.nr. 21022/04 (Natunen/Finland), par. 42.  
904  Melai (losbl.), aant. 4.1 op art. 30 e.v. Sv; Groenhuijsen & Knigge 2001, p. 472. 
905  Groenhuijsen & Knigge 1999, p. 33-34.  
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tegen Spanje906 wellicht illustratief: inderdaad had de verdediging in die zaak in het 
vooronderzoek noch ter terechtzitting feitelijk de gelegenheid gehad om de getuige te 
ondervragen, maar de raadsman van de verdachte was wél uitgenodigd voor het verhoor 
van deze getuige bij de rechter-commissaris – maar bleef vervolgens zonder opgave van 
redenen weg – zodat van schending van het ondervragingsrecht geen sprake was.907 Ook in 
vergelijkbare gevallen zien wij dat het EHRM het relevant oordeelt dat de verdediging een 
ondervragingsmogelijkheid ‘op een presenteerblaadje’ aangereikt heeft gekregen, maar 
vervolgens heeft verzuimd van die aangereikte mogelijkheid gebruik te maken.908 Die 
situatie verschilt echter naar ons oordeel van het geval waarin de verdediging (zij het als 
gevolg van de omstandigheid dat zij daar in het vooronderzoek zelf nog niet om heeft 
gevraagd) nog geen ondervragingsmogelijkheid aangereikt heeft gekregen. Voor dit laatste 
type zaken zien wij in de jurisprudentie van het EHRM geen ondersteuning voor het 
standpunt dat de verdediging, omdat zij eerder om ondervraging van een getuige had 
kunnen vragen, kan worden tegengeworpen dat zij ook eerder de gelegenheid had om de 
getuige te ondervragen.  
 
Doorredenerend op de mogelijke consequentie die op een tardief verzoek zou kunnen 
volgen (te weten: dat de gevraagde onderzoekshandeling niet meer wordt verricht), komen 
wij op het volgende. In haar meest extreme verschijningsvorm zou de gepresenteerde 
opvatting dat de verdachte een beweging naar voren dient te maken, indien die beweging op 
enig moment kan worden gemaakt, ertoe kunnen leiden dat de verdachte die, ná het 
moment waarop hij de min of meer definitieve beschuldiging en de resultaten van het 
opsporingsonderzoek heeft ontvangen, een verzoek doet tot het verrichten van 
onderzoekshandelingen, van de zittingsrechter te horen krijgt dat deze onderzoekswensen 
niet worden gehonoreerd, omdat de verdachte het verzoek daartoe ook wel eerder 
(namelijk tijdens het opsporingsonderzoek) had kunnen doen. Een op die reden gegronde 
afwijzing staat evenwel op gespannen voert met art. 6 EVRM, zo volgt naar ons oordeel 
onder meer uit de zaak Vyerentsov:909 
 

“The Court reiterates that Article 6 § 3 (b) guarantees the accused “adequate time and 
facilities for the preparation of his defence” and therefore implies that the substantive 
defence activity on his behalf may comprise everything which is “necessary” to prepare 
for the main trial. The accused must have the opportunity to organise his defence in an 
appropriate way and without restriction as to the opportunity to put all relevant defence 
arguments before the trial court and thus to influence the outcome of the proceedings 
[...]. Furthermore, the facilities available to everyone charged with a criminal offence 
should include the opportunity to acquaint himself for the purposes of preparing his 
defence with the results of investigations carried out throughout the proceedings [...].” 

 
Het processysteem dat in de jurisprudentie van het EHRM tot uitdrukking komt, is een 
systeem waarin ‘de’ verdediging op de terechtzitting plaatsvindt. De verdedigingsrechten 
die als gevolg van de doorwerking van art. 6 EVRM (ook al) in het vooronderzoek aan de 
verdediging moeten worden toegekend, strekken ter adequate voorbereiding op de 
verdediging ter zitting. De inhoudelijke verdedigingsactiviteit moet alles kunnen omvatten 
wat nodig is voor (de voorbereiding op) de verdediging ter terechtzitting. Dat betekent dat 
het streven om het inhoudelijke onderzoek dat de partijen wensen al vóór de terechtzitting 
te laten plaatsvinden en af te ronden, zich naar ons oordeel niet goed lijkt te verhouden met 
het Straatsburgse concept van ‘defence’: het is immers de terechtzitting waar de reactie op 
de ‘results of investigations’ en ‘all relevant defence arguments’ geacht worden naar voren te 
                                                             
906  EHRM 19 februari 2013, appl.nr. 61800/08 (Gani/Spanje), par. 44 e.v. 
907  Zie over deze categorie zaken ook De Wilde 2015, p. 173-178. 
908  Vgl. EHRM 24 april 2007, appl.nr. 17122/04 (B/ Finland), par. 44 en 45; EHRM 28 november 2017, appl.nr. 

50142/13 (Rastoder/Slovenië), par 63 e.v.; EHRM 26 juli 2018, appl.nr. 59549/12 (N.K./Duitsland), par. 61. 
909  EHRM 11 april 2013, appl.nr. 20372/11 (Vyerentsov/Oekraïne), par. 75. 
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komen. Dat vereist dan ook dat de zittingsrechter zich steeds over de inhoudelijke noodzaak 
van de gevraagde onderzoekshandelingen buigt en zijn beslissing daarop afstemt. Niet-
inhoudelijke argumenten, zoals het oordeel dat de verdediging 'tardief’ is in het gedane 
verzoek, nu dit verzoek ook had kunnen worden gedaan in de procesfase waarin de 
verdachte nog niet de beschikking had over het (volledige) dossier en de (min of meer 
definitieve) beschuldiging, lijken in Straatsburg dan ook niet zonder meer op veel sympathie 
te kunnen rekenen. 
 
Dit brengt ons tot de slotsom dat het procesmodel dat – in ieder geval in potentie – in het 
gemoderniseerde wetboek besloten lijkt te liggen – de ‘beweging naar voren’ – wel eens op 
gespannen voet zou kunnen staan met art. 6 EVRM. Van de verdachte lijkt op grond van de 
jurisprudentie van het EHRM niet gevergd te mogen worden dat hij zijn 
verdedigingsactiviteiten al vormgeeft vóórdat het opsporingsonderzoek is afgerond en 
voordat hij een min of meer definitieve beschuldiging heeft ontvangen. Het verbinden van 
consequenties aan een verzuim van de verdachte om al in het opsporingsonderzoek actief te 
worden, lijkt uit het oogpunt van art. 6 EVRM problematisch. Het uitgangspunt dat van de 
verdachte verwacht mag worden dat hij al in het opsporingsonderzoek actief mee 
procedeert, vertoont, kortom, minst genomen enige spanning met art. 6 EVRM. 
 

6.2.4. Actief mee procederen en de taakopvatting van de raadsman 
 
Als gezegd wordt in de ‘beweging naar voren’ van de verdachte verwacht dat hij – waar 
mogelijk – actief mee procedeert in het vooronderzoek. De praktijk van de opsporing leert 
evenwel dat het allerminst in alle gevallen vanzelfsprekend in het belang van een 
(onschuldige) verdachte is, om inhoudelijk verweer te voeren op een moment waarop het 
opsporingsonderzoek nog niet is afgerond en nog geen min of meer definitieve 
beschuldiging is geformuleerd. Allereerst omdat het inefficiënt is om kosten te maken om 
zich te verweren tegen beschuldigingen, waarvan nog niet vaststaat dat zij definitief ten 
laste zullen worden gelegd. Voorts omdat het inefficiënt is om reeds onderzoekshandelingen 
te entameren, als nog mogelijk is dat latere feitelijke ontwikkelingen in het 
opsporingsonderzoek die onderzoekshandeling (achteraf gezien) overbodig maken. En ten 
slotte omdat het voeren van verweer bij de organen van de opsporing tot de reactie kan 
leiden dat het verweer voor alles ontkracht moet worden, hetgeen kan leiden tot het 
verdampen van ontlastend bewijsmateriaal.910 In veel gevallen is dan ook aan te bevelen dat 
gewacht wordt met het ontvouwen van de verdediging, tot alle (relevante) resultaten van 
het opsporingsonderzoek beschikbaar zijn gekomen en men enige zekerheid heeft ten 
aanzien van de vraag waartegen men zich eigenlijk te verdedigen heeft. Anders loopt de 
verdediging al snel het risico als een ‘kip zonder kop’ door het opsporingsonderzoek te 
fladderen.911  
 
Anderzijds bestaat bij advocaten, getuige de focusgroep-meetings, de indruk dat bepaalde 
verweren bij de rechter aan geloofwaardigheid inboeten, als ze later – te laat – worden 
aangedragen.912 In dit verband worden het meest genoemd het alibi- en het noodweer-
verweer. Dat de verdachte op het tijdstip van het delict bewijsbaar ergens anders was, moet 
volgens advocaten vrijwel onmiddellijk naar voren worden gebracht, evenals het verweer 

                                                             
910 Met name getuigenbewijs is daarvoor kwetsbaar: het maakt voor de antwoorden die men aan een getuige 

ontlokt immers nogal uit op welke wijze men welke vragen aan de getuige stelt. Vgl. Rassin & Candel 2010, p. 
517 e.v. Een opsporingsambtenaar die subjectief overtuigd is van de schuld van de verdachte, zal een getuige 
à décharge dan ook anders bevragen – en derhalve mogelijk ook andere antwoorden krijgen – dan de 
raadsman van de verdachte. Dit lijkt ook mede de achtergrond van het huidige artikel 292 lid 4 Sv ( art. 
4.2.4.3.3 lid 4). 

911  In de focusgroep-meeting (zie par. 5.2.2) spraken enkele leden van het openbaar ministerie daarbij nog de 
zorg uit dat een té vroeg acterende verdediging het opsporingsonderzoek in de wielen zou kunnen rijden. 

912  Zie par. 5.2.2. 
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dat de verdachte zich tegen een aanval van het beweerde slachtoffer verdedigde. De 
verdachte die zich laat op zo’n verweer beroept, loopt overigens ook de gerede kans dat het 
ontlastende bewijs ter onderbouwing van het verweer in de tussentijd is verdampt.  
 
Ditzelfde belang – het voorkomen van het verdwijnen van ontlastend bewijsmateriaal – kan 
de verdediging ook in andere gevallen aansporen om voor de troepen uit te lopen. Als 
voorbeeld werd tijdens de focusgroep-meeting met strafrechtadvocaten genoemd een zaak 
van beweerde mensensmokkel, waarbij voorzienbaar was dat de getuigen die de 
verdediging zou willen horen binnen afzienbare termijn terug zouden keren naar hun land 
van herkomst en dus voor de verdediging niet meer vindbaar zouden zijn.913 Nog weer een 
ander belang om zo vroeg mogelijk onderzoek à décharge te laten verrichten kan liggen in 
het belang om de verdachte daarmee uit de voorlopige hechtenis te krijgen. 
 
In de basis is het strategische en financiële perspectief van de verdediging echter om het 
kruit droog te houden, tot het moment waarop het schot het meest efficiënt en met het 
meeste effect kan worden afgevuurd. In zijn algemeenheid brengt dit met zich dat de 
verdediging eerst op stoom komt nadat de verdediging (door de ontvangst van de 
beschuldiging en het procesdossier) weet waartegen men zich te verdedigen heeft. Van die 
basisstrategie kan en moet de verdediging afwijken als in een zaak de concrete 
verdedigingsbelangen onverwijld of proactief optreden vereisen. Of dit het geval is, zal van 
zaak tot zaak, en van verdachte tot verdachte, verschillen. 
 
In de focusgroep gaven advocaten aan dat rechters en leden van het openbaar ministerie 
ervan uitgaan dat de sterkste verweren (alibi- en noodweerverweren) vrijwel onmiddellijk 
(kunnen en dus zullen) worden aangedragen: advocaten voelen dan ook druk om zo snel 
mogelijk in actie te komen, om de geloofwaardigheid van ‘hun’ verdachte voor de rechter zo 
groot mogelijk te laten zijn.914  Tegelijkertijd ervaren advocaten dat het laten verrichten van 
onderzoekshandelingen terwijl het opsporingsonderzoek nog gaande is, het dossier zich dus 
nog ontwikkelt en een min of meer vaststaande beschuldiging nog ontbreekt, voor de 
verdachte riskant te noemen is – dit wordt ook zo gezien door leden van het openbaar 
ministerie.915  De verdediging kan zich daardoor immers vastleggen op een koers die in het 
licht van het latere definitieve strafdossier een ongelukkige kan blijken te zijn. In zijn 
algemeenheid stelden de strafrechtadvocaten tijdens de focusgroep-meeting zich dan ook 
op het standpunt dat van de verdediging niet kan worden gevergd dat de verdachte voldoet 
aan de hiervoor gesignaleerde dwingende verwachting om al voordat het 
opsporingsonderzoek is afgerond en een min of meer definitieve beschuldiging is 
uitgebracht, actief mee te procederen, maar dat dit voor de verdediging in voorkomende 
gevallen wel noodzakelijk, geboden of wenselijk kan zijn. 
 

6.2.5. Conclusie: de ‘beweging naar voren’? 
 
Het voorgaande geeft aanleiding om het concept van de ‘beweging naar voren’916 – althans 
het uitgangspunt dat waar die beweging door de verdediging niet wordt gemaakt, hoewel 
dat wel kan, aan die keuze consequenties kunnen worden verbonden – als zodanig ter 
discussie te stellen. In de historische ontwikkeling van het strafvorderlijk vooronderzoek 

                                                             
913  Zie par. 5.2.1. 
914  Par. 5.2.1. 
915  Par. 5.2.2. 
916  Voor alle duidelijkheid: te begrijpen als de verwachting dat de verdachte zijn verzoeken tot het verrichten 

van onderzoekshandelingen – waarmee hij zijn verweren van een nadere feitelijke grondslag hoopt te 
voorzien – op het vroegst mogelijke moment (en onder omstandigheden al in het opsporingsonderzoek) 
doet, welke verwachting door de mogelijkheid dat verzoeken die in de ogen van de rechter te laat zijn gedaan 
in het geheel niet meer zullen worden verricht, een zeker verplichtend karakter niet kan worden ontzegd. Zie 
nader par. 7.2.1.2.2. 
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zien we de gang van een systeem waarin de verdediging zo goed als geen toegang heeft tot 
de rechter-commissaris in het vooronderzoek, via een stelsel waarbij de verdediging 
desgewenst de rechter-commissaris kan inschakelen, naar een systeem waarin de 
verdediging gedwongen(verplicht) zou moeten kunnen worden om al in het vooronderzoek 
de rechter-commissaris onderzoek te laten verrichten, in ieder geval waar de beschikbare 
informatie het voor de verdediging mogelijk maakt een dergelijk verzoek aan de rechter-
commissaris te richten.  
 
Deze laatste stap lijkt niet grondig doordacht, maar lijkt desondanks in ieder geval mede ten 
grondslag te liggen aan de moderniseringsvoorstellen. Spiegeling van deze gedachte aan het 
processuele model zoals dat tot uitdrukking komt in de jurisprudentie van het EHRM leert, 
dat de ‘beweging naar voren’ minst genomen enige spanning vertoont met art. 6 EVRM. Zij 
past ook niet bij de ‘natuurlijke’, primair reactieve basisstrategie van de verdediging, die in 
de meeste gevallen vereist dat men kan beschikken over een compleet procesdossier en een 
min of meer definitieve beschuldiging. Van die basisstrategie kan en moet de verdediging 
afwijken als in een zaak de concrete verdedigingsbelangen onverwijld optreden vereisen. 
Maar van de verdediging kan niet verwacht worden dat zij processuele stappen zet op een 
moment dat het opsporingsonderzoek nog in volle gang is en nog niet beschikt kan worden 
over een afgerond procesdossier. Tegelijkertijd lijkt dit laatste nu juist wél (mede) in de 
moderniseringsvoorstellen besloten te liggen. 
 
Dit alles leidt tot de conclusie dat dit concept van de ‘beweging naar voren’ – althans de 
daaruit voortvloeiende consequentie dat wat eerder kan, eerder moet en dat de verdediging 
daarop kan worden ‘afgerekend’ – minst genomen problematisch is als 
ontwerpuitgangspunt van een gemoderniseerde regeling. 
 
6.3. Samenvattende schets van archetypen  
 

6.3.1.  Inleiding 
 
In hoofdstuk 2 (par. 2.4) bespraken wij de wijze waarop wij de toetsing van de 
moderniseringsvoorstellen ‘behapbaar’ dachten te houden. Om te kunnen komen tot 
uitspraken over het (voorgestelde) strafproces(-recht) is het nodig de werkelijkheid te 
vereenvoudigen. Die vereenvoudiging hebben wij aangebracht door bij de bespreking van 
de huidige en toekomstige wettelijke regeling steeds drie kenmerkende dichotomieën voor 
ogen te houden. De eerste daarvan is het onderscheid tussen verdachten die zich wel, en 
verdachten die zich niet in voorlopige hechtenis bevinden. De tweede dichotomie is het 
onderscheid tussen enkelvoudig en meervoudig berechte verdachten. De derde is het 
onderscheid met betrekking tot de vraag of de verdachte een natuurlijke persoon dan wel 
rechtspersoon is. 
 
De meest inzichtelijke manier om de observaties in de voorgaande hoofdstukken samen te 
vatten, is door ons voor te stellen hoe een (bepaald type) verdachte door de in het kader van 
de modernisering voorgestelde strafprocedure beweegt; een denkbeeldig ‘poppetje’ dat 
door het voorgestelde strafproces loopt. Welke informatie krijgt hij? Hoe kan hij zijn 
tegenspraak vormgeven en hoe kan hij de instrumenten benutten die daartoe in de 
voorgestelde regeling worden aangereikt? Hoe komt hij aan zijn raadsman en, als hij een 
raadsman heeft, wat wordt er systematisch gezien – geredeneerd vanuit het stelsel van 
strafvordering en het processuele systeem zoals neergelegd in de voorstellen – dan van die 
raadsman verwacht? Wat is zijn positie? En wat zijn de mogelijkheden van de verdachte, als 
hij geen raadsman heeft? 
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In het licht van de hiervoor benoemde dichotomieën beschrijven wij de volgende 
archetypische verdachten(-groepen): de voorlopig gehechte verdachte wiens zaak door de 
meervoudige kamer wordt berecht, de verdachte die zich op vrije voeten bevindt en wiens 
zaak meervoudig of enkelvoudig wordt afgedaan en ten slotte de verdachte rechtspersoon. 
Wij merken op dat in de beschrijvingen van met name de eerste twee typen enige 
overlapping voorkomt. Wij hebben daarvoor gekozen om elk van deze beschrijvingen 
zelfstandig leesbaar en volledig te laten zijn. 
 

6.3.2. De voorlopig gehechte verdachte 
 
6.3.2.1. Inleiding 
 
In deze paragraaf bespreken wij de positie van de voorlopig gehechte verdachte. Zoals in 
hoofdstuk 2 (par. 2.4) is besproken, vereenvoudigen wij deze situatie door aan te nemen dat 
de verdachte op enig moment is aangehouden en in gevangenhouding verblijft tot aan de 
aanvang van de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak. Uit de aard der zaak moet het 
dan gaan om een verdenking van een ernstig strafbaar feit, zodat aangenomen kan worden 
dat ook in de piketfase voor de verdachte kosteloze rechtsbijstand beschikbaar is. 
 
Inhoudelijk afwijkend is de variant, waarin de verdachte nadat tegen hem een bevel 
bewaring is verleend (en hij dus ingevolge art. 1.4.2.1.4 ambtshalve een raadsman 
toegevoegd heeft gekregen), maar voordat de gevangenhouding 90 dagen heeft geduurd (en 
dus voordat hij op de voet van het voorgestelde art. 2.10.5.1 door de officier van justitie 
schriftelijk in kennis is gesteld van de stand van zaken van het opsporingsonderzoek), wordt 
heengezonden.917 In deze variant is de verdachte in afwachting van zijn berechting een ’vrije 
voeter’ mét een ambtshalve aan hem toegevoegde raadsman. 
 
6.3.2.2. Opsporingsonderzoek 

 
Bij zijn aanhouding wordt aan de verdachte medegedeeld voor welk strafbaar feit hij als 
verdachte is aangemerkt (art. 1.4.1.3 lid 1), alsmede dat hij recht heeft op rechtsbijstand en 
recht heeft op kennisneming van de processtukken (art. 1.4.1.3 lid 3 onder d). Voorafgaand 
aan zijn verhoor zullen de verdachte en zijn raadsman in het algemeen geen toegang hebben 
gehad tot processtukken. Daarmee zal de politie de verdachte eerst immers in de loop van 
het verhoor willen confronteren.918 Desondanks wordt, systematisch gezien, de opstelling 
en verklaring van de verdachte in het verhoor (al of niet met bijstand van een raadsman) 
beschouwd als een vrijwillige en geïnformeerde bepaling van zijn procespositie en 
proceshouding, hetzij omdat de verdachte op grond van voorafgaande Salduz-consultatie 
met een raadsman – ook al ontbrak het aan informatie en inzage in processtukken – geacht 
wordt voldoende bijstand te hebben gehad om zijn proceshouding en -positie voldoende te 
bepalen, hetzij omdat hij geacht wordt uitdrukkelijk en weloverwogen afstand te hebben 
gedaan zijn recht op rechtsbijstand. 
 

                                                             
917  Art. 2.10.5.1 houdt in dat “uiterlijk drie maanden nadat de gevangenhouding is bevolen” de verdachte 

schriftelijk wordt geïnformeerd over de stand van het opsporingsonderzoek. Naar de letter van deze 
bepaling moet dan ook de verdachte wiens eerder afgegeven bevel gevangenhouding vóór de genoemde 
termijn van drie maanden is geschorst, opgeheven of verstreken (ten gevolge waarvan de verdachte in 
vrijheid is gesteld), op de voorgeschreven wijze worden geïnformeerd over de actuele stand van het 
onderzoek. Uit de toelichting in de concept MvT Boek 2 (p. 299 e.v.) en de ratio van de regeling (die inhoudt 
dat met deze voorgestelde regeling een oplossing wordt geboden voor de huidige problematiek van de 
verplichte pro forma-zitting) vloeit naar ons oordeel voort, dat de voorstelling van de minister bij deze 
regeling is dat de verdachte op dat moment (na drie maanden) nog steeds in gevangenhouding verblijft. 

918  Zie daartoe ook de in par. 3.2.5.1 (in de voetnoten) aangehaalde Langetermijnmonitor ‘Raadsman bij 
verhoor’ 2018. 
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De aanwezigheid van de raadsman bij het verhoor van de verdachte schept de verwachting 
dat het verhoor rechtmatig is verlopen919 en dat de schriftelijke weergave van de verklaring 
van de verdachte in het proces-verbaal van verhoor in beginsel volledig is en de afgelegde 
verklaring juist weergeeft. Voor zover daarin de verwachting besloten ligt dat de bij het 
verhoor aanwezige raadsman door zijn aanwezigheid en – waar nodig – interventies 
waarborgt, dat de verdachte daarin aanvoert wat ten behoeve van de tegenspraak dienstig 
is, biedt de (huidige) wettelijke regeling rond de verhoorbijstand daarvoor echter 
onvoldoende instrumenten, nu de daarin aan de raadsman geboden ruimte (vrij) beperkt 
is.920 Volgens de (huidige) bepalingen van het Besluit inrichting en orde politieverhoor is het 
de raadsman niet toegestaan om tijdens het verhoor vragen ter verduidelijking aan de 
verdachte te stellen, noch is het de raadsman tijdens het verhoor toegestaan om zijn cliënt 
te adviseren – bijvoorbeeld om zijn antwoord op een vraag aan te vullen met ontlastende 
informatie of om zich op zijn zwijgrecht te beroepen.921 De in dit kader (in de voetnoten) 
eerder aangehaalde Langetermijnmonitor ‘Raadsman bij verhoor’ indiceert dat de praktijk 
aan die regelgeving ten aanzien van het tweede punt (advies aan de cliënt) een meer 
flexibele invulling geeft, maar dat verhoorders het eerste (vragen stellen aan de cliënt ter 
verduidelijking) niet of veel minder tolereren: zie daartoe par. 3.2.5.1. 
 
Er bestaat geen wettelijke verplichting om de verdachte te informeren over de mogelijkheid 
om de rechter-commissaris om onderzoek te vragen, noch wordt hij (automatisch) 
geïnformeerd over zijn recht om op grond van art. 2.4.2 lid 1/2.4.1 (het huidige art. 150 Sv) 
aan de (hulp-)officier van justitie het verzoek te doen om een geregistreerde deskundige 
opdracht te verlenen tot het verrichten van onderzoek. De (impliciete) verwachting is dat de 
raadsman – die bij de inbewaringstelling ambtshalve aan de verdachte wordt toegevoegd 
(art. 1.4.2.1.4) – de verdachte over dergelijke punten zal voorlichten; zie daartoe par. 4.6.2 
en par. 4.7. 
 
Vanaf de voorgeleiding bij de rechter-commissaris worden aan de verdachte processtukken 
ter beschikking gesteld: het voorgeleidingsproces-verbaal en, voorafgaand aan elke 
raadkamer gevangenhouding, aanvullingen daarop. De verdachte beschikt aldus in elk geval 
over een deel van de processtukken, alsmede over een al dan niet ‘voldragen’ beschuldiging 
aan zijn adres. Mogelijk worden hem stukken formeel onthouden. Mogelijk worden hem om 
tactische redenen stukken informeel onthouden, of zijn de stukken wegens organisatorische 
belemmeringen (nog) niet beschikbaar. De verdachte kan er aldus niet op vertrouwen dat 
de hem ter beschikking gestelde stukken volledig zijn. De verdachte weet dat het 
opsporingsonderzoek voortgaat. Hij weet echter in het algemeen niet welke 
onderzoeksstappen in het opsporingsonderzoek nog zullen worden gezet, welke 
processtukken in de toekomst nog kunnen worden verwacht en wat dat betekent voor de 
aan hem gerichte (voorlopige) beschuldiging, waarvan een voorlopige gehechte verdachte 
kennis heeft. De informatiepositie van de verdachte lopende het opsporingsonderzoek kan 
dan ook slechts als ‘onzeker’ worden samengevat. 
 
De rechter-commissaris kan door de officier van justitie en de verdediging worden 
ingeschakeld om onderzoek te verrichten (art. 2.10.1.1 t/m 2.10.1.4). Doet geen van beide 
partijen zo’n verzoek, dan is het eerste moment waarop de rechter-commissaris in het 
onderzoek wordt betrokken, de kennisgeving van art. 2.10.5.1. Dat artikel bepaalt zoals 
opgemerkt dat de officier van justitie zo spoedig mogelijk en uiterlijk drie maanden nadat de 
gevangenhouding is bevolen, de verdachte schriftelijk in kennis stelt van de stand van zaken 

                                                             
919  Daarmee is overigens niet bedoeld te zeggen dat de afwezigheid van een raadsman bij een verhoor de 

verwachting schept dat het verhoor niet rechtmatig is verlopen. Bedoeld is slechts te duiden dat waar de 
raadsman bij het verhoor van de verdachte aanwezig is, verondersteld wordt dat de raadsman bij eventuele – 
door de raadsman gesignaleerde of gepercipieerde – onrechtmatigheden zal interveniëren.  

920  Zie daartoe hetgeen wij hebben opgemerkt in par. 3.2.5 en par. 4.6.1. 
921  Art. 5 en 6 Besluit inrichting en orde politieverhoor. 
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in het opsporingsonderzoek. Deze kennisgeving wordt ook ter beschikking gesteld aan de 
rechter-commissaris (art. 2.10.5.1 lid 3) – ook (zo begrijpen wij) al is deze nog niet bij het 
onderzoek in de zaak betrokken. Na ontvangst van de kennisgeving kan de rechter-
commissaris de officier van justitie en de verdachte een termijn stellen voor het indienen of 
onderbouwen van een vordering of een verzoek. In het geval de rechter-commissaris niet 
eerder inhoudelijk bij het onderzoek betrokken is geweest, kan de door hem gestelde 
termijn alleen een algemene standaardtermijnstelling zijn. Is de rechter-commissaris al wél 
eerder betrokken geraakt ingevolge een verzoek tot het verrichten van onderzoekswensen, 
dan is de rechter-commissaris steeds bevoegd tot het stellen van een termijn voor het 
indienen of onderbouwen van onderzoekswensen. In die gevallen zal de termijnstelling wél 
op het onderzoek kunnen zijn toegesneden. 
 
De verwachting is dat de verdachte binnen de door de rechter-commissaris gestelde termijn 
zijn onderzoekswensen indient, althans op dat moment de onderzoekswensen opgeeft 
waarvan de later oordelende rechter van oordeel is dat zij destijds in redelijkheid hadden 
kunnen worden ingediend. Hoe deze beoordeling ex tunc zal uitpakken is voor de verdachte 
onzeker. Die beoordeling kan er in de visie van de minister toe leiden dat de later 
oordelende rechter bepaalde aan hem gedane verzoeken, die niet al eerder binnen de door 
de rechter-commissaris gestelde termijn zijn gedaan, niet meer honoreert. 
 
De verdachte zal in het algemeen niet zelf in staat zijn om aan de rechter-commissaris 
onderzoekswensen op te geven. Daartoe behoeft hij de bijstand van een raadsman. Hoewel 
deze raadsman ambtshalve aan hem is toegevoegd, moet een aanzienlijk aantal verdachten 
er reeds in deze fase rekening mee houden dat de kosten van de raadsman uiteindelijk op 
henzelf zullen worden verhaald, gelet op de thans geldende Maatregel kostenverhaal 
draagkrachtig veroordeelden. Dat kan slechts een ‘chilling effect’ hebben op de bereidheid 
van deze verdachten om hun raadsman toestemming te geven om kosten te maken door 
(reeds in deze fase van het opsporingsonderzoek) onderzoekswensen op te geven.  
 
Een wettelijke regeling van een moment waarop nog lopende het opsporingsonderzoek aan 
de verdachte wordt meegedeeld dat het openbaar ministerie van oordeel is dat het 
opsporingsonderzoek als voltooid kan worden beschouwd en dat alle tot dusver verzamelde 
processtukken aan de verdachte ter beschikking worden gesteld, ontbreekt.922 Ook 
ontbreekt een regeling, op basis waarvan nog lopende het opsporingsonderzoek aan de 
verdachte de (min of meer definitieve) beschuldiging ter kennis wordt gebracht. De 
voorgestelde wettelijke regeling houdt in dat eerst met het indienen van de procesinleiding 
(waarin ook de beschuldiging is opgenomen) bij de voorzitter van de rechtbank, de formele 
onthouding van processtukken eindigt, dan wel moet eindigen (art. 1.8.8/1.8.1.8). Op 
datzelfde moment vangt echter de fase van de berechting aan en verschuift, naar wij 
begrijpen, de exclusieve verantwoordelijkheid voor het procesdossier naar de voorzitter 
van de rechtbank (art. 1.8.2 lid 1 en 2/1.8.1.2 lid 1 en 2, alsmede art. 4.1.1.4; zie daaromtrent 
par. 4.6.2, eerste bullet point). Aan wie de verdediging vanaf dat moment de inzage in de 
processtukken moet verzoeken, is echter niet uitdrukkelijk (althans in ieder geval niet erg 
helder) geregeld. En hoewel de verdachte de voorzitter op grond van art. 4.1.1.4 lid 2 kan 
verzoeken te bevelen dat de officier van justitie ‘zo nauwkeurig mogelijk omschreven 
stukken’ bij de processtukken voegt, brengt de voorgestelde regeling met zich dat in 
beginsel de mogelijkheden die de verdediging in het opsporingsonderzoek heeft ten aanzien 
van (nieuwe) stukken – bijvoorbeeld de ’snuffelbepaling’ van art. 1.8.9/1.8.1.9 lid 2, op basis 
waarvan de verdediging toegang kon krijgen tot materiaal dat zich bij politie en justitie 
bevindt, teneinde te kunnen controleren of al het ontlastende bewijsmateriaal bij de 

                                                             
922  De tussentijdse mededeling van de stand van het onderzoek op grond van artikel 2.10.5.1 vindt plaats op een 

moment dat het opsporingsonderzoek nog niet is afgerond en de processtukken dus nog niet ‘compleet’ aan 
de verdachte zijn verstrekt. 
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processtukken is gevoegd, en de bevoegdheden van de rechter-commissaris tot het 
verkrijgen van voorwerpen, documenten en gegevens die zich bij derden bevinden – op dat 
moment een gepasseerd station kunnen blijken te zijn.923 Wat de verdediging dan nog 
resteert, zijn de bevoegdheden ten aanzien van het horen van getuigen en deskundigen. 
 
Voldoende onderbouwde verzoeken tot het horen van getuigen en deskundigen zullen – 
zeker waar het gaat om feiten die voorlopige hechtenis rechtvaardigen – zelden door 
verdachten zelf (kunnen) worden gedaan. Daarvoor zal – in de regel – de betrokkenheid van 
een raadsman absolute noodzaak zijn. De bevoegdheid van de raadsman om bij aldus 
verzochte en door de rechter-commissaris ingewilligde verzoeken tot het horen van 
getuigen en deskundigen aanwezig te zijn – alsmede de bevoegdheid van de raadsman om 
(soms: als eerste) vragen te stellen – volgt uit art. 2.10.3.1.3 (jo 2.10.2.1.6 lid 3); zie daartoe 
par. 4.6.3. Ook de verdachte mag in beginsel bij dergelijke verhoren aanwezig zijn (art. 
2.10.3.1.4) en mag ook zelf vragen aan de getuige (of deskundige) stellen. Van de raadsman 
wordt verwacht dat hij bij gelegenheid van dat verhoor de (alle) vragen stelt die in het 
belang van de verdediging zijn. In de huidige praktijk wordt aangenomen dat het proces-
verbaal van verhoor dat door de rechter-commissaris wordt opgesteld een juiste en 
volledige weergave is van de verklaring van de getuige of deskundige. Dat is mede het 
gevolg van de omstandigheid dat rechters-commissarissen in het algemeen de raadsman en 
de officier van justitie toestaan om opmerkingen en aanvullingen op het concept te maken. 
Voor de toekomstige regeling is dit onzeker; zie daartoe par. 4.7. Een uitdrukkelijke 
(wettelijke) bevoegdheid daartoe ontbreekt in elk geval (zoals overigens ook naar huidig 
recht het geval is).  
 
Ook kan de rechter-commissaris (al dan niet op verzoek van de verdediging) de verdachte 
verhoren, maar een verplichting daartoe bestaat niet; zie daartoe par. 4.6.1. De raadsman 
kan dat verhoor bijwonen en daar vragen stellen (art. 2.10.2.1.7). Welke bevoegdheden de 
raadsman in verband met het verlenen van rechtsbijstand tijdens het verhoor zou hebben, 
wordt in het nieuwe wetboek niet geregeld. 
 
6.3.2.3. Berechting 
 
De procesinleiding bevat de beschuldiging, die echter (zoals ook naar huidig recht; vgl. art. 
313 Sv) gedurende het gehele daaropvolgende strafproces nog (ingrijpend, zij het binnen 
‘hetzelfde feit’ als bedoeld in art. 68 Sr; zie art. 4.2.3.4) kan worden gewijzigd. Binnen twee 
weken na de betekening van de procesinleiding dient de verdachte verzoeken tot het horen 
van getuigen en/of deskundigen, dan wel het laten voegen van zo nauwkeurig mogelijk 
omschreven stukken bij de processtukken (art. 4.1.1.4 lid 1 en 2), schriftelijk bij de 
voorzitter van de rechtbank in te dienen. Ook daarbij geldt dat voldoende onderbouwde 
verzoeken tot het horen van getuigen en deskundigen zelden door verdachten zelf zullen 
(kunnen) worden gedaan, meer in het bijzonder niet indien het gaat om relatief complexe 
feiten die in de regel ten grondslag (zullen) liggen aan de voorlopige hechtenis. Indien de 
raadsman op het moment van betekening van de procesinleiding nog niet de beschikking 
heeft over de volledige processtukken, dan is niet verzekerd dat de gestelde termijn van 
twee, maximaal vier weken voldoende is om voor de onderzoekswensen van de verdediging 
het verdedigingscriterium veilig te stellen; zie daartoe par. 4.6.3. Aangenomen dat de 

                                                             
923  Weliswaar bestaat de mogelijkheid dat de verdediging rechter-commissaris voor dit soort 

onderzoekswensen benadert, maar het ontbreken van een uitdrukkelijke regeling over de verwerking van de 
opbrengsten van de bevoegdheidsuitoefening van de rechter-commissaris doet (ernstig) afbreuk aan de 
praktische bruikbaarheid van deze mogelijkheid. Zie (het slot van) par. 4.3. Met de aanvang van het 
onderzoek op de terechtzitting (door het uitroepen van de zaak: art. 4.2.2.1) verliest de rechter-commissaris 
zijn bevoegdheden ten aanzien van voorwerpen, documenten en gegevens (zie par. 4.4.3), hetgeen betekent 
dat de verdachte alle mogelijkheden tot het verrichten van onderzoek à décharge ten aanzien van 
voorwerpen, documenten en gegevens op dat moment ook definitief verliest. 
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voorzitter het verzoek tot het horen van getuigen of deskundigen inwilligt, zal tot aan de 
start van het onderzoek op de terechtzitting naar verwachting voldoende tijd beschikbaar 
zijn om de onderzoekswensen van de verdediging ten aanzien van getuigen en deskundigen 
met toestemming van de voorzitter bij de rechter-commissaris te laten uitvoeren; de 
dagbepaling geschiedt immers als uitgangspunt indachtig de onderzoekswensen die de 
verdediging op dat moment nog heeft en door de voorzitter zijn ingewilligd. 
 
Ook na de in art. 4.1.1.4 lid 3 gestelde termijn (en na de aanvang van het onderzoek ter 
terechtzitting) kan de verdediging nog verzoeken doen tot het horen van getuigen en 
deskundigen.924 Die verzoeken worden – voor zover zij door de voorzitter niet zijn 
ingewilligd – door de rechtbank aan de hand van het nieuwe noodzakelijkheidscriterium 
(‘noodzakelijk in het belang van een behoorlijke behandeling van de zaak’) beoordeeld; zie 
art. 4.2.2.10 en par. 4.4.1. Van de raadsman wordt verwacht dat hij dergelijke verzoeken 
voldoende en voldoende dringend motiveert. 
 
Indien de verdachte zich in voorlopige hechtenis bevindt op grond van een bevel waarvan 
de geldigheidsduur niet meer kan worden verlengd, kan de officier van justitie op grond van 
artikel 4.2.4.9.2 lid 3 schorsing van het onderzoek op de terechtzitting vorderen. Hoe deze 
mogelijkheid van een pro forma-zitting zich verhoudt met het systeem van de 
procesinleiding – en de termijnen die naar aanleiding van het uitbrengen van de 
procesinleiding voor de verdachte gelden voor het doen van verzoeken aan de voorzitter – 
is niet geregeld; zie daartoe par. 4.4.2. 
 
De wijze waarop de rechtsbijstand aan de verdachte ter terechtzitting kan of moet 
plaatsvinden, is niet geregeld.925 Evenmin is geregeld hoe de rechtsbijstand voor een 
verdachte die in de zaak van een medeverdachte als getuige wordt gehoord, vorm moet 
krijgen. Nu deze verklaring echter ook (via een schriftelijke omweg) in zijn eigen zaak tegen 
hemzelf kan worden gebruikt (vgl. art. 4.3.2.3 lid 4), is dat allerminst vanzelfsprekend. 
 
Van de verdediging wordt verwacht dat zij op de terechtzitting de ‘tegenspraak’ levert die zij 
kan leveren. Die tegenspraak zal zich afspelen op het niveau van de feiten en op het niveau 
van het recht. Van de verdachte zelf kan tegenspraak op het niveau van het recht niet 
worden verwacht en kan alleen beperkte, eenvoudige tegenspraak op de feiten worden 
verwacht. Van de raadsman wordt verwacht dat hij de tegenspraak levert op feiten en recht. 
Waar die tegenspraak niet wordt geboden, is de systematische gevolgtrekking al snel dat 
zulke tegenspraak niet mogelijk is, dan wel dat het uitblijven van die tegenspraak het gevolg 
is van geïnformeerde, weloverwogen keuzen die de verdachte in samenspraak met zijn 
raadsman heeft gemaakt. 
 
De regels omtrent de verslaglegging van het verhoor van de verdachte, van getuigen en van 
deskundigen ter terechtzitting veranderen niet dwingend. Art. 4.2.1.3 bepaalt dat de 
rechtbank kan bepalen dat van het onderzoek op de terechtzitting beeld- en/of 
geluidsopnamen worden gemaakt en dat deze aan de procespartijen ter beschikking kunnen 
worden gesteld in verband met verzoeken tot verbeteringen in het proces-verbaal (art. 
4.2.5.4). Onduidelijk is echter wanneer de voorzitter dit moet doen; zie daartoe par. 4.6.1.  
  
 

                                                             
924  Indien de rechtbank de zaak voor nader onderzoek in handen stelt van de rechter-commissaris, geldt dat dit 

onderzoek overeenkomstig de bepalingen van Boek 2, hoofdstuk 10 wordt gevoerd. De bevoegdheden van de 
rechter-commissaris ten aanzien van stukken en gegevens zijn opgenomen in art. 2.7.8.2 en staan in dit 
onderzoek dus niet ter beschikking. 

925  Zo is niet geregeld of de raadsman de verdachte voorafgaand aan de beantwoording van een aan hem 
gestelde vraag mag adviseren. Ook is niet geregeld of de raadsman naast de verdachte plaats mag nemen in 
de zittingszaal. Zie par. 3.2.7. 
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6.3.2.4. Hoger beroep 
 
Zowel het openbaar ministerie als de verdachte kunnen van de uitspraak van de rechtbank 
in hoger beroep komen. Omdat tegen de verdachte een bevel voorlopige hechtenis is 
afgegeven, wordt ook in hoger beroep ambtshalve een raadsman aan de verdachte 
toegevoegd (art. 1.4.2.1.4 lid 1 onder a). Ook voor deze toegevoegde raadsman geldt dat een 
aanzienlijk aantal verdachten er rekening mee moet houden dat de kosten van de raadsman 
uiteindelijk op henzelf zullen worden verhaald. 
 
Volgens de huidige tekstvoorstellen vervalt een regeling vergelijkbaar aan het huidige art. 
411a Sv: zie daartoe par. 4.5. Dat brengt met zich dat tot aan de ontvangst van de 
kennisgeving aan de verdachte dat de stukken van het geding ter beschikking van het hof 
zijn gesteld (waarmee de berechting in hoger beroep aanvangt: art. 5.4.2.1 lid 1) de 
verdediging geen mogelijkheden heeft om nader onderzoek te laten verrichten. Bij de 
betekening van de kennisgeving dat de stukken van het geding ter beschikking van het hof 
zijn gesteld, wordt de verdachte geïnformeerd over zijn recht om een appelschriftuur in te 
dienen, zijn recht op rechtsbijstand en zijn recht op kennisneming van alle processtukken 
(art. 5.4.2.1 lid 2). Aangenomen moet worden dat daartoe ook het proces-verbaal van de 
terechtzitting in eerste aanleg en het uitgewerkte vonnis behoren. Aan wie de verdediging 
de inzage in de processtukken moet verzoeken, is niet uitdrukkelijk geregeld. 
 
Eventuele verzoeken tot het horen van getuigen en deskundigen in hoger beroep en het in 
die fase aan de processtukken toe laten voegen van ‘zo nauwkeurig mogelijk omschreven 
stukken’ dienen binnen twee, hooguit vier weken bij de voorzitter van het hof te worden 
gedaan om het criterium verdedigingsbelang veilig te stellen (art. 5.4.2.2). In een aantal 
gevallen – bijvoorbeeld indien de verdachte zich voor de behandeling in hoger beroep door 
een andere raadsman wil laten bijstaan – zal deze termijn onvoldoende zijn. Verzoeken tot 
het horen van getuigen waarom door de verdediging niet tijdig (in de zin van art. 5.4.2.2) is 
verzocht, worden aan de hand van het nieuwe noodzakelijkheidscriterium getoetst, indien 
het getuigen betreft die op de zitting in eerste aanleg dan wel door de rechter-commissaris 
in aanwezigheid van de verdachte zijn verhoord (art. 5.4.4.5 lid 3). Van de raadsman wordt 
verwacht dat hij alle verzoeken voldoende en voldoende dringend motiveert. Die motivering 
zal mede betrekking dienen te hebben op de vraag waarom de verzoeken niet in een eerder 
stadium van het geding zijn gedaan.926 
 
De behandeling ter terechtzitting in hoger beroep is gericht op de bezwaren van de partijen. 
Worden (tegen één of meer cumulatief tenlastegelegde feiten) geen bezwaren ingediend, 
dan kan het hof de verdachte die in hoger beroep is gekomen (in zoverre) niet-ontvankelijk 
verklaren in het door hem ingestelde rechtsmiddel (art. 5.4.4.10 lid 2 onder c). Op grond van 
het in art. 5.4.4.10 lid 3 t/m 6 voorgestelde beslissingsmodel beoordeelt het hof het 
bestreden vonnis in het licht van de daartegen ingebrachte bezwaren. Buiten de 
uitdrukkelijk aangedragen bezwaren om, is het hof ambtshalve tot van alles bevoegd, maar 
slechts ambtshalve verplicht te toetsen of er een recht tot strafvordering bestaat, het door de 
rechtbank bewezenverklaarde gekwalificeerd kan worden en de opgelegde straf op de wet 

                                                             
926  Vgl. het overzichtsarrest inzake getuigen van HR 1 juli 2014, NJ 2014/441 m.nt. M.J. Borgers, r.o. 2.76: “Bij de 

beoordeling van de afwijzing van een verzoek tot het oproepen van getuigen gaat het in cassatie uiteindelijk om 
de vraag of de beslissing begrijpelijk is in het licht van – als waren het communicerende vaten – enerzijds 
hetgeen aan het verzoek ten grondslag is gelegd en anderzijds de gronden waarop het is afgewezen. Bij de 
beoordeling van de begrijpelijkheid van de beslissing kan ook het procesverloop van belang zijn, zoals (i) het 
stadium waarin het verzoek is gedaan, in die zin dat het verzoek eerder had kunnen en redelijkerwijs ook had 
moeten worden gedaan, en (ii) de omstandigheid dat de bij de appelschriftuur opgegeven getuigen – al dan niet 
op vordering van de advocaat-generaal – (alsnog) op de voet van art. 411a of art. 420 Sv zijn gehoord door een 
rechter-commissaris of een raadsheer-commissaris, waardoor in de regel het belang zal zijn ontvallen aan de 
oproeping van die getuigen ter terechtzitting” [onderstreping toegevoegd]. 
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kan worden gebaseerd (art. 5.4.4.10 lid 6; zie par. 4.5). Van de raadsman wordt (dan ook) 
verwacht dat hij de bezwaren tegen het vonnis van de rechtbank nauwkeurig en volledig 
aanvoert (art. 5.4.4.3). Voor zover tegen onderdelen van het vonnis geen bezwaren worden 
aangevoerd, is de systematische gevolgtrekking dat zulke bezwaren niet bestaan, dan wel 
dat de keuze om tegen deze onderdelen van het vonnis geen bezwaren aan te voeren het 
gevolg is van geïnformeerde, weloverwogen keuzen die de verdachte in samenspraak met 
zijn raadsman heeft gemaakt. 
 
Voor de behandeling ter terechtzitting in hoger beroep geldt voor het overige hetgeen 
hiervoor is opgemerkt ten aanzien van de behandeling in eerste aanleg. De wijze waarop de 
rechtsbijstand aan de verdachte (of aan de verdachte die als getuige wordt gehoord in een 
zaak van een medeverdachte) ter terechtzitting kan of moet plaatsvinden, is niet geregeld.927  
 
Van de verdediging wordt verwacht dat zij op de terechtzitting de ‘tegenspraak’ levert die zij 
kan leveren. Van de raadsman wordt verwacht dat hij tegenspraak levert op feiten en recht. 
Waar die tegenspraak niet wordt geboden, is de systematische gevolgtrekking al snel dat 
zulke tegenspraak niet mogelijk is, dan wel het uitblijven van die tegenspraak het gevolg is 
van geïnformeerde, weloverwogen keuzen die de verdachte in samenspraak met zijn 
raadsman heeft gemaakt. De regels omtrent de verslaglegging van het verhoor van de 
verdachte, getuigen en deskundigen ter terechtzitting veranderen niet dwingend. Op grond 
van art. 5.4.4.1 jo art. 4.2.1.3 kan het hof bepalen dat van het onderzoek op de terechtzitting 
beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt en dat deze aan de procespartijen ter 
beschikking kunnen worden gesteld in verband met verzoeken tot verbeteringen in het 
proces-verbaal (art. 4.2.5.4). Onduidelijk is echter wanneer het hof – zoals ook de rechtbank 
– dit moet doen. 
 
6.3.3. De niet-voorlopig gehechte verdachte 
 

6.3.3.1. Inleiding 
 
In deze paragraaf bespreken wij de positie van de niet-voorlopig gehechte verdachte. Dat is 
(primair) de (grote) meerderheid van de verdachten die op uitnodiging op het politiebureau 
verschijnen voor verhoor, ofwel voor verhoor worden aangehouden en na hooguit drie 
dagen inverzekeringstelling weer worden heengezonden.  
 
Verdachten die niet zijn aangehouden, komen niet in aanmerking voor van overheidswege 
gefinancierde consultatie- en verhoorbijstand. Wél worden zij gewezen op het recht om zich 
– op eigen kosten – van rechtsbijstand te voorzien (art. 1.4.1.6 lid 3/1.4.1.3 lid 2). Als zij wél 
zijn aangehouden, komen zij (afhankelijk van de ernst van het feit waarvan zij worden 
verdacht) in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand in het kader van de consultatie- 
en verhoorbijstand alsmede de inverzekeringstelling, maar die piketrechtsbijstand eindigt 
met de invrijheidstelling van de verdachte; zie daartoe meer uitgebreid par. 4.6.2. Van 
overheidswege gefinancierde rechtsbijstand wordt – als regel – eerst vanaf (nu: de 
dagvaarding, straks:) de procesinleiding beschikbaar. De verdachte heeft dan ook – als 
uitgangspunt – slechts een raadsman in het opsporingsonderzoek, indien hij bereid en in 
staat is om deze zelf te betalen. Slechts een (kleine) minderheid van de verdachten is 
daartoe in staat en bereid. Systematisch gezien wordt echter de omstandigheid dat de 
verdachte geen zelf betaalde raadsman heeft, gezien als een vrije keuze van de verdachte, 
waarmee hij ‘knowingly and willingly’ afstand doet van zijn recht op rechtsbijstand. 
 

                                                             
927  Zo is niet geregeld of de raadsman de verdachte voorafgaand aan de beantwoording van een aan hem 

gestelde vraag mag adviseren. Ook is niet geregeld of de raadsman naast de verdachte plaats mag nemen in 
de zittingszaal. Zie par. 3.2.7. 
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Een bijzondere variant in deze categorie verdachten is de verdachte die, nadat tegen hem 
een bevel bewaring is verleend (en hij dus een raadsman toegevoegd heeft gekregen), maar 
voordat de gevangenhouding 90 dagen heeft geduurd (en dus voordat hij op de voet van het 
voorgestelde art. 2.10.5.1 door de officier van justitie schriftelijk in kennis is gesteld van de 
stand van zaken van het opsporingsonderzoek) op grond van een schorsing dan wel 
opheffing van het tegen hem gegeven bevel voorlopige hechtenis, weer in vrijheid wordt 
gesteld. In deze variant is de verdachte in afwachting van zijn berechting een ’vrije voeter’ 
mét een ambtshalve aan hem toegevoegde raadsman. Voor deze raadsman geldt dat de 
verdachte de werkzaamheden van zijn raadsman op grond van de Maatregel kostenverhaal 
draagkrachtig veroordeelden zélf zal hebben te betalen, indien hij wordt veroordeeld en zijn 
inkomen of vermogen in het jaar voorafgaande aan zijn aanhouding de vastgestelde grenzen 
overschrijdt. Ook hier kunnen dus financiële belemmeringen liggen voor de inzet van de 
raadsman.  
 
Het kenmerkende van deze groep verdachten is kortom, dat hun rechtsbijstand in het 
opsporingsonderzoek niet is verzekerd. Op grond van deze schets zal het uitgangspunt voor 
de nu volgende bespreking zijn dat de ‘vrije voeter’ – buiten de consultatie- en 
verhoorbijstand in geval van aanhouding – in het algemeen geen rechtsbijstand heeft in het 
opsporingsonderzoek. Indien hij dat wel heeft, dan is bij de huidige stand van zaken 
aannemelijk dat de verdachte zijn raadsman in deze fase op financiële gronden niet 
onbeperkt werkzaamheden zal willen laten voeren met het oog op de voorbereiding van de 
verdediging ten gronde. 
 

6.3.3.2. Opsporingsonderzoek 
 
De verdachte wordt (ook) naar komend recht voorafgaand aan zijn eerste verhoor (slechts) 
medegedeeld voor welk strafbaar feit hij als verdachte is aangemerkt (art. 1.4.1.3 lid 1). 
Alleen als hij is aangehouden wordt hem voorts nog meegedeeld dat hij recht heeft op 
kennisneming van de processtukken (art. 1.4.1.3 lid 3 onder d) en kan hij – afhankelijk van 
de ernst van het feit waarvoor hij is aangehouden – in aanmerking komen voor 
gefinancierde consultatie- en verhoorbijstand. Welke keuze de verdachte ter zake de 
consultatie- en verhoorbijstand ook maakt: systematisch gezien wordt aangenomen dat 
deze keuze een vrijwillige en geïnformeerde is geweest. Als uitgangspunt heeft daarbij 
echter te gelden dat verdachte voorafgaand aan zijn verhoor in het algemeen geen toegang 
zal hebben gehad tot de processtukken. Daarmee zal de politie hem immers eerst in de loop 
van het verhoor willen confronteren.928 Desondanks wordt de opstelling en verklaring van 
de verdachte in het verhoor (al of niet met bijstand van een raadsman) beschouwd als een 
vrijwillige en geïnformeerde bepaling van zijn procespositie en -houding. De aanwezigheid 
van de raadsman bij het verhoor van de verdachte schept de verwachting dat het verhoor 
rechtmatig is verlopen en dat de schriftelijke weergave van de verklaring van de verdachte 
in het proces-verbaal van verhoor in beginsel volledig is en de afgelegde verklaring juist 
weergeeft. Voor zover daarin de verwachting besloten ligt dat de bij het verhoor aanwezige 
raadsman door zijn aanwezigheid en – waar nodig – interventies waarborgt dat de 
verdachte tijdens dat verhoor aanvoert wat ten behoeve van de tegenspraak dienstig is, 
biedt de (huidige) wettelijke regeling rond de verhoorbijstand daarvoor echter onvoldoende 
instrumenten: zie par. 6.3.2.2.929 
 
Verdachten worden niet vanwege de overheid geïnformeerd over het recht om verzoeken 
tot het verrichten van onderzoek bij de rechter-commissaris in te dienen. Evenmin wordt de 
verdachte, nadat hij na verhoor (dan wel de inverzekeringstelling) is heengezonden, later in 

                                                             
928  Zie par. 3.2.5.1 en de daar (in de voetnoten) aangehaalde Langetermijnmonitor ‘Raadsman bij verhoor’ 2018. 
929  Zie daartoe hetgeen wij in par. 3.2.5 en par. 4.6.1 hebben opgemerkt over – onder meer – art. 5 en 6 Besluit 

inrichting en orde politieverhoor. 
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het opsporingsonderzoek – maar vóór de afronding daarvan – geïnformeerd over de 
specifieke beschuldiging(en) aan zijn adres. Advisering over door de rechter-commissaris te 
verrichten onderzoek valt onder omstandigheden ook buiten het bestek van hetgeen van de 
raadsman mag worden verwacht in het verband van consultatie- en verhoorbijstand, 
aangezien daarvoor op dat moment veelal (nog) geen aanknopingspunten bestaan.  
 
De grote meerderheid van verdachten heeft na de beëindiging van hun verhoor of hun 
heenzending geen toegang (meer) tot rechtsbijstand. Daarmee verliezen zij een belangrijke 
bron van informatie en ook de toegang tot de hun ter beschikking gestelde 
verdedigingsmogelijkheden in het opsporingsonderzoek. Zij kunnen/zullen daarom meestal 
geen inzage in processtukken vragen of nemen. Zij zullen de rechter-commissaris (dus) niet 
om onderzoekshandelingen vragen. Zij wachten af wat justitie verder onderneemt. Van de 
minderheid van de verdachten die wél toegang heeft tot rechtsbijstand, dient het overgrote 
deel rekening te houden met de financiële aspecten van een (pro-)actieve verdediging. Een 
voor de hand liggende keuze van deze groep zal dan ook zijn om eerst maar eens te af 
wachten wat justitie verder onderneemt, tot welke concrete beschuldiging(en) dat leidt – en 
of het eigenlijk wel noodzakelijk is om kosten te maken. Om deze redenen is aannemelijk dat 
slechts een (kleine) minderheid van de ‘vrije voeters’ in de loop van het 
opsporingsonderzoek processtukken zal opvragen en zich al tijdens het 
opsporingsonderzoek actief zal roeren. Dat zullen de zaken zijn waarin de verdachte geen 
financiële belemmeringen ondervindt, van oordeel is dat hetzij de zaak met een paar actieve 
stappen ‘op te lossen’ moet zijn (met een sepot of transactie), dan wel de noodzaak bestaat 
om onverwijld potentieel ‘verdampend’ ontlastend bewijsmateriaal vast te (laten) leggen.930 
 
De verdachten die wel van rechtsbijstand zijn voorzien en daarvoor kiezen, kunnen 
participeren in het opsporingsonderzoek. Aangenomen dat duidelijk is waarvan zij 
(concreet) beschuldigd worden, kunnen zij (al dan niet via de rechter-commissaris) 
proberen (nieuwe) stukken te verkrijgen of getuigen en deskundigen te laten verhoren. 
Daarbij dienen zij zich steeds bewust te zijn van de mogelijkheid dat zij (nog) niet de 
beschikking hebben over alle beschikbare stukken – die kunnen hen immers op tactische 
gronden ook informeel worden onthouden – en dat verderop in het opsporingsonderzoek 
nog nieuwe resultaten kunnen blijken, die aanleiding kunnen geven tot een gewijzigde 
(concept) beschuldiging, die de door de verdediging gezette stappen overbodig of 
incompleet kunnen maken. 
 
De overgrote meerderheid van de ‘vrije voeters’ zal aldus niet eerder in actie komen, dan 
nadat de procesinleiding aan hen is betekend. Op dat moment is het opsporingsonderzoek 
afgerond, is de vervolgingsbeslissing genomen en is de fase van de berechting aangevangen. 
Dat brengt met zich dat de voorzitter van de rechtbank de – naar wij begrijpen – exclusieve 
verantwoordelijkheid over het procesdossier heeft gekregen (art. 1.8.2/1.8.1.2 lid 2 en art. 
4.1.1.4; zie daaromtrent par. 4.6.2, eerste bullet point). Dat betekent dat in beginsel alle 
mogelijkheden die de verdediging in het opsporingsonderzoek heeft ten aanzien van 
(nieuwe) stukken – de ‘snuffelbepaling’ van art. 1.8.9/1.8.1.9 lid 2, waarbij de verdediging 
toegang kon krijgen tot materiaal dat zich bij politie en justitie bevindt, ten einde te kunnen 
controleren of al het ontlastende bewijsmateriaal bij de processtukken is gevoegd, en de 
bevoegdheden van de rechter-commissaris tot het verkrijgen van voorwerpen, documenten 
en gegevens bij derden – praktisch gezien (mogelijk) een gepasseerd station kan blijken te 
zijn.931 Wat de verdediging dan nog resteert (anders dan het aan de voorzitter verzoeken de 

                                                             
930  Denk aan camerabeelden of verklaringen van getuigen die nadien potentieel niet meer te traceren zijn.  
931  Weliswaar bestaat de mogelijkheid dat de verdediging rechter-commissaris voor dit soort 

onderzoekswensen benadert, maar het ontbreken van een uitdrukkelijke regeling over de verwerking van de 
opbrengsten van de bevoegdheidsuitoefening van de rechter-commissaris doet (ernstig) afbreuk aan de 
praktische bruikbaarheid van deze mogelijkheid. Zie (het slot van) par. 4.3. Met de aanvang van het 
onderzoek op de terechtzitting (door het uitroepen van de zaak: art. 4.2.2.1) verliest de rechter-commissaris 
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officier van justitie te bevelen nauwkeurig omschreven stukken aan het dossier toe te 
voegen; zie art. 4.1.1.4 lid 2), is slechts de mogelijkheid om te verzoeken om het horen van 
getuigen en deskundigen. 
 
Een deel van de verdachten zal in de ontvangst van de procesinleiding aanleiding zien om 
(alsnog) (gefinancierde) rechtsbijstand aan te zoeken. De raadsman zal vervolgens de 
processtukken opvragen – alleen bij wie hij dat moet doen is in de voorgestelde wettelijke 
regeling niet (erg) helder.932 
 
6.3.3.3. Berechting 
 
Indien de zaak bij de meervoudige kamer aanhangig is gemaakt, zal de verdachte – met of 
zonder raadsman – binnen twee (tot vier) weken onderzoekswensen hebben op te geven 
(art. 4.1.1.4 lid 3). Voldoende onderbouwde verzoeken tot het horen van getuigen en 
deskundigen zullen zelden door verdachten zelf (kunnen) worden gedaan. De gegeven 
termijn zal, indien de verdachte nog een raadsman moet zoeken, in (verreweg) de meeste 
gevallen onvoldoende zijn om voor de onderzoekswensen van de verdediging het 
verdedigingscriterium veilig te stellen; zie par. 4.7. Aangezien de dagbepaling in MK-zaken 
geschiedt aan de hand van een inschatting van de tijd die nodig is om door de voorzitter 
ingewilligde verzoeken uit te voeren, zal tot aan de start van het onderzoek op de 
terechtzitting naar verwachting voldoende tijd beschikbaar zijn om vanuit de verdediging 
bezien relevante onderzoekswensen met toestemming van de voorzitter van de rechtbank 
door de rechter-commissaris te laten uitvoeren.  
 
Tegelijkertijd geldt in dat geval dat de verdachte nog geen concrete zittingsdatum in het 
vooruitzicht is gesteld. Van een procesinleiding zonder oproeping ter zitting zal voor een 
deel van de verdachten nog onvoldoende urgentie uitgaan om in actie te komen. Een deel 
van die groep zal eerst na de ontvangst van de oproeping voor de terechtzitting 
rechtsbijstand gaan zoeken en de verdediging gaan voorbereiden. Die groep heeft de 
mogelijkheid om voorafgaand aan de terechtzitting van de meervoudige kamer (via de 
voorzitter ex art. 4.1.1.4) getuigen of deskundigen te laten horen bij de rechter-commissaris 
laten passeren. Deze groep loopt het risico dat dergelijke verzoeken die kort vóór of op de 
terechtzitting van de (voorzitter van de) meervoudige kamer worden gedaan (en die aan het 
nieuwe noodzakelijkheidscriterium zullen worden getoetst; zie art. 4.2.4.8.1 lid 1), minder 
gemakkelijk gehonoreerd zullen worden. 
 
Voor de berechting bij de enkelvoudige kamer geldt dat de procesinleiding en de oproeping 
voor de terechtzitting tegelijk aan de verdachte worden betekend. Verzoeken tot het horen 
van getuigen en deskundigen kunnen tot aan de terechtzitting van de enkelvoudige kamer 
schriftelijk worden gedaan (art. 4.4.4 lid 5) en dienen te worden beoordeeld op basis van het 
criterium van verdedigingsbelang (art. 4.4.1 jo art. 4.2.2.9 lid 1 onder b jo lid 2 onder c). Voor 
verzoeken die (eerst) ter terechtzitting van de enkelvoudige kamer worden gedaan, geldt 
het criterium van art. 4.2.4.8.1, inhoudende dat het horen van de getuige of deskundige 
noodzakelijk moet zijn in het belang van een behoorlijke behandeling van de zaak.  
 
Van een verdachte zonder raadsman kan niet worden verwacht dat hij andere dan de meest 
eenvoudige verzoeken voldoende kan motiveren. Indien de verdachte een raadsman heeft, 

                                                                                                                                                                                      
zijn bevoegdheden ten aanzien van voorwerpen, documenten en gegevens (zie par. 4.4.3), hetgeen betekent 
dat de verdachte alle mogelijkheden tot het verrichten van onderzoek à décharge ten aanzien van 
voorwerpen, documenten en gegevens op dat moment ook definitief verliest. 

932  De verplichting daartoe rust immers alleen tijdens het opsporingsonderzoek op de officier van justitie. Een 
regeling die bepaalt wie de verdachte in de fase van de berechting inzage in de processtukken dient te 
verstrekken, ontbreekt. 
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wordt van deze raadsman verwacht dat hij verzoeken tot het horen van getuigen en 
deskundigen voldoende en voldoende dringend motiveert. 
 
De wijze waarop de rechtsbijstand aan de verdachte ter terechtzitting kan of moet 
plaatsvinden, is niet geregeld.933 Evenmin is geregeld hoe de rechtsbijstand voor een 
verdachte die in de zaak van een medeverdachte als getuige wordt gehoord, vorm moet 
krijgen. Nu deze verklaring echter ook (via een schriftelijke omweg) in zijn eigen zaak tegen 
hemzelf kan worden gebruikt (vgl. art. 4.3.2.3 lid 4), is dat allerminst vanzelfsprekend. 
 
Van de verdediging wordt verwacht dat zij op de terechtzitting de ‘tegenspraak’ levert die zij 
kan leveren. Die tegenspraak zal zich afspelen op het niveau van de feiten en op het niveau 
van het recht. Van de verdachte zelf kan tegenspraak op het niveau van het recht niet 
worden verwacht en kan alleen beperkte, eenvoudige tegenspraak op de feiten worden 
verwacht. De verdachte zonder raadsman lijkt dan ook niet in staat tot voldoende 
diepgravende, grondige en adequate tegenspraak. Als de verdachte wél een raadsman heeft, 
dan wordt van hem verwacht dat hij tegenspraak biedt op feiten en recht. Waar de 
verdachte – met of zonder raadsman – geen of beperkt tegenspraak biedt, is de 
systematische gevolgtrekking dat zulke tegenspraak niet mogelijk is, dan wel dat het 
uitblijven van die tegenspraak het gevolg is van geïnformeerde, weloverwogen keuzen die 
de verdachte in samenspraak met zijn raadsman heeft gemaakt. 
 
De regels omtrent de verslaglegging van het verhoor van de verdachte, van getuigen en van 
deskundigen ter terechtzitting veranderen niet dwingend. Art. 4.2.1.3 bepaalt dat de 
rechtbank kan bepalen dat van het onderzoek op de terechtzitting beeld- en/of 
geluidsopnamen worden gemaakt en dat deze aan de procespartijen ter beschikking kunnen 
worden gesteld in verband met verzoeken tot verbeteringen in het proces-verbaal (art. 
4.2.5.4). Onduidelijk is echter wanneer de rechtbank dit moet doen.  
 
6.3.3.4. Hoger beroep 
 
Zowel het openbaar ministerie als de verdachte kunnen van de uitspraak van de rechtbank 
in hoger beroep komen. Alleen als tegen de verdachte eerder een bevel voorlopige hechtenis 
is afgegeven, wordt ook in hoger beroep ambtshalve een raadsman aan de verdachte 
toegevoegd (art. 1.4.2.1.4 lid 1 onder a). Ook voor deze toegevoegde raadsman geldt dat een 
aanzienlijk aantal verdachten er rekening mee moet houden dat de kosten van de raadsman 
uiteindelijk op henzelf zullen worden verhaald. Voor de overige verdachten geldt dat zij 
ofwel op grond van hun inkomens- en vermogenspositie gefinancierde rechtsbijstand zullen 
hebben, ofwel zelf betaalde rechtsbijstand zullen hebben, dan wel geen rechtsbijstand zullen 
hebben. 
 
Ongeacht de vraag of het hoger beroep door de enkelvoudige dan wel door de meervoudige 
kamer van het gerechtshof zal worden berecht, wordt in alle gevallen de zaak in hoger 
beroep gefaseerd aangebracht. Voor de behandeling in hoger beroep geldt dan ook hetgeen 
hiervoor, bij de bespreking van de voorlopig gehechte verdachte voor wat betreft de 
gefaseerde aanbreng (par. 6.2.1.4) is opgemerkt. 
 
Bij de betekening van de kennisgeving dat de processtukken bij het hof zijn gearriveerd, 
wordt de verdachte geïnformeerd over zijn recht een appelschriftuur in te dienen, zijn recht 
op rechtsbijstand en zijn recht op kennisneming van alle processtukken (art. 5.4.2.1 lid 2). 
Aangenomen moet worden dat daartoe ook het proces-verbaal van de terechtzitting in 

                                                             
933 Zo is niet geregeld of de raadsman de verdachte voorafgaand aan de beantwoording van een aan hem 

gestelde vraag mag adviseren. Zelfs is niet geregeld of de raadsman naast de verdachte plaats mag nemen in 
de zittingszaal. Zie par. 3.2.7 
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eerste aanleg en het uitgewerkte vonnis behoren. Aan wie de verdediging de inzage in de 
processtukken moet verzoeken, is niet geregeld. 
 
De procedure in hoger beroep is voor het overige gelijk aan de hiervoor beschreven 
procedure voor de voorlopig gehechte verdachte. Kortheidshalve kan naar die beschrijving 
(in par. 6.3.2.4) worden verwezen. 
 
6.3.4. De rechtspersoon 
 
De rechtspersoon handelt niet zelf, maar altijd door middel van natuurlijke personen. De 
rechtspersoon kan door middel van een vertegenwoordiger een verklaring afleggen. Voor 
het onderzoek naar de feiten is in het algemeen echter een verklaring van een betrokken 
natuurlijke persoon (medewerker of leidinggevende) dienstbaarder. Om deze reden is het 
verhoor van de (vertegenwoordiger van) rechtspersoon als zodanig voor het 
opsporingsonderzoek nauwelijks van (primair) belang. Als de feitelijk leidinggevenden zijn 
gehoord, kan het verhoor van de rechtspersoon probleemloos worden uit- of afgesteld. Dat 
leidt ertoe dat het verhoor van de rechtspersoon niet zelden helemaal aan het einde van het 
opsporingsonderzoek plaatsvindt, bijvoorbeeld om het laatste bewijs over het opzet van de 
rechtspersoon te verkrijgen, maar veelal slechts als een ‘moetje’ om de rechtspersoon de 
gelegenheid te geven zich uit te laten over de verdenking. De rechtspersoon kan tenslotte 
niet worden aangehouden of in verzekering worden gesteld. 
 
Op grond van deze kenmerken is de positie van de rechtspersoon zeer vergelijkbaar met die 
van de ‘vrije voeter’, met dien verstande dat het verhoor van (vertegenwoordiger van) de 
rechtspersoon eerst laat – aan het einde – van het opsporingsonderzoek plaats zal vinden.934 
Daarmee is de positie van de rechtspersoon op een aantal punten bepaald ongunstiger dan 
de positie van een natuurlijke persoon – bijvoorbeeld degene die feitelijk leiding heeft 
gegeven aan de gedragingen van de rechtspersoon. 
 
Allereerst kan hierdoor aan de verdachte rechtspersoon in beginsel langer de kennisneming 
van processtukken worden ontzegd. De verdachte heeft in elk geval vanaf het eerste verhoor 
na aanhouding recht op kennisneming van de processtukken (art. 1.8.4 lid 1/1.8.1.4 lid 1). 
Niet alleen wordt de verdachte rechtspersoon niet aangehouden (maar daarin onderscheidt 
zij zich niet van de verdachte die op uitnodiging of ontbieding wordt gehoord), maar het 
verhoor kan tot het eind van het opsporingsonderzoek worden uitgesteld – waarmee 
tegelijkertijd een onderzoeksbelang ‘boven de markt’ blijft hangen, waarmee een rechter-
commissaris kan worden overtuigd dat de kennisneming van de stukken tot ná dat verhoor 
moet worden onthouden.935 
 
In de tweede plaats wordt daarmee de rechtspersoon de toegang tot de rechter-commissaris 
ontzegd. Slechts de verdachte die is verhoord kan immers de rechter-commissaris om 
onderzoekshandelingen verzoeken (art. 2.10.1.2). De verdachte rechtspersoon kan dus vrij 
probleemloos door het openbaar ministerie uit het opsporingsonderzoek worden geweerd. 
 
Voor het overige geldt voor de rechtspersoon hetgeen hiervoor, bij de ‘vrije voeter’ is 
gemeld (par. 6.3.3.). Daarbij voegt zich echter nog de omstandigheid dat een rechtspersoon 
niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Nu de verdachte rechtspersoon 
in alle gevallen voor rechtsbijstand zal moeten betalen, moet ernstig rekening worden 
gehouden met de mogelijkheid dat met name kleinere rechtspersonen geen raadsman in de 
arm zullen nemen. 
  

                                                             
934  Dát de verdachte rechtspersoon in het opsporingsonderzoek moet worden gehoord, bepaalt art. 3.1.1 lid 3. 
935  Vgl Rb. Amsterdam, 25 januari 2013, NbStraf 2013/130, besproken in par. 3.3.4.4. 
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Hoofdstuk 7. Conclusies 
 

7.1.  Inleiding 
 
Dit onderzoek gaat over hetgeen in het (thans) beoogde nieuwe wetboek van de verdediging 
wordt verlangd met het oog op het voeren van de verdediging ten gronde, alsmede over de 
vraag welke verantwoordelijkheden van de verdediging daarin besloten liggen. Uiteraard 
liggen op de verdachte zeer concrete procesnoodzakelijke verantwoordelijkheden: als de 
verdachte een bezwaarschrift of een klaagschrift wil indienen, dan zal de verdachte zijn 
bezwaren/klachten op schrift moeten stellen en dat bezwaar- of klaagschrift op de 
voorgeschreven wijze in procedure hebben te brengen. De verdachte die hoger beroep 
wenst aan te tekenen tegen het vonnis in eerste aanleg, zal moeten zorgen dat zijn wens op 
de door de wet voorgeschreven wijze (art. 5.2.1.2 t/m 5.2.1.4) en binnen de door de wet 
voorgeschreven termijn ter kennis van de zuständige Behörde wordt gebracht – anders leidt 
zijn wens tot niets. In die zin is – ook naar komend recht – sprake van (evidente) 
‘verplichtingen’. Maar dit type verplichtingen, althans de daarin besloten liggende 
verantwoordelijkheid, is welbeschouwd triviaal: geen procesrecht kan zonder. De 
‘verantwoordelijkheden’ die wij uiteindelijk menen te kunnen aanwijzen, zijn van een ander 
kaliber. Zij zijn kwalitatiever; minder concreet en minder vastomlijnd dan het type 
verantwoordelijkheden waar wij hiervoor over spraken. 
 

7.2.  Uitgangspunten van het nieuwe Wetboek van Strafvordering ten aanzien 
van verwachtingen, verplichtingen en mogelijkheden van de verdediging 

 
De centrale vraag in het onderhavige onderzoek is wat het beoogde nieuwe wetboek 
enerzijds van de verdediging verwacht936 en wat het nieuwe wetboek de verdediging 
anderzijds biedt aan instrumentarium om die verwachting (en een daarop gebaseerde 
verantwoordelijkheid) gestalte te (kunnen) geven.937 In deze paragraaf benoemen wij 
allereerst de verwachtingen die (meer, dan wel minder, expliciet) in het beoogde nieuwe 
wetboek op de verdediging worden gelegd of die ten aanzien van de verdachte en de 
verdediging bestaan. Daarna bespreken wij welke mogelijkheden het nieuwe wetboek aan 
de verdachte en de verdediging geeft, om die verwachtingen te realiseren. 
 
7.2.1.  Verwachtingen, verantwoordelijkheden en verplichtingen van de 

verdachte en diens raadsman  
 
Wij zien twee centrale verwachtingen, die elk voor zich in relatie tot onderliggende 
onderwerpen weer kunnen worden uitgesplitst in veronderstellingen, voorwaarden of 
deelverwachtingen. Deze verwachtingen zijn niet uitdrukkelijk in de concept wetsteksten 
gevat; zij blijken uit de Contourennota en de verschillende concept MvTs, in samenhang 
gelezen met de ‘inrichtingskeuzen’ die in het voorgestelde wetboek worden gemaakt. 
 

7.2.1.1.  De verdachte levert tegenspraak 
 
De centrale en belangrijkste verwachting is dat de verdachte tegenspraak levert op de tegen 
hem ingebrachte beschuldiging. In de fase van hoger beroep vertaalt zich dit in de 
verwachting dat de verdachte (bij voorkeur in de appelschriftuur) uiteenzet wat zijn 
bezwaren zijn tegen het vonnis in eerste aanleg.938 Dit sluit niet uit dat de verdachte de 

                                                             
936  Niet in feitelijke zin (te weten dat men aanneemt dat deze gedragingen waarschijnlijk zullen plaatsvinden), 

maar in normatieve zin: de standaard waaraan wordt afgemeten of sprake is van optimale rolvervulling. 
937  Zie par. 1.3. 
938  In dit verband triviaal zijn de verwachtingen ten aanzien van termijnen, bijvoorbeeld voor het instellen van 

rechtsmiddelen. Deze laten wij, zoals in par. 7.1 opgemerkt, buiten beschouwing. 
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vrijheid behoudt om inactief te blijven of zich op zijn zwijgrecht te beroepen, maar de 
verdachte die iets ‘wil’, zal daar zelf mee moeten komen. De verdachte die verzuimt 
tegenspraak te bieden, stelt de andere actoren in het strafproces niet in staat of in de 
gelegenheid om een andere uitkomst van de strafzaak te overwegen, dan de uitkomst die 
besloten ligt in het strafdossier dat als resultaat van het opsporingsonderzoek aan de 
rechter wordt gepresenteerd. Dat is enerzijds vanzelfsprekend, maar anderzijds naar ons 
oordeel indicatief voor de verschuiving van de verantwoordelijkheden in het strafproces die 
zich sinds de totstandkoming van het huidige wetboek heeft voorgedaan. Met Reijntjes939 
zijn wij van opvatting dat het Nederlandse strafproces de laatste decennia, mede onder 
invloed van het EVRM, “sterker accusatoire trekken gaat vertonen, waarbij aan de 
proceshouding van de verdachte steeds meer betekenis wordt toegekend. Dit kan de rechter 
soms nopen tot nader onderzoek waar hij dit zelf eigenlijk overbodig vindt, maar in andere 
gevallen juist ontslaan van de plicht tot ambtshalve onderzoek”. De ontwikkeling van het 
voortbouwend appel en de jurisprudentie van de Hoge Raad omtrent de 
motiveringsplichten van de verdediging – bijvoorbeeld waar het gaat om de motivering van 
getuigenverzoeken – zijn naar ons oordeel illustratief voor deze ontwikkeling. Het recht van 
de verdachte op (behoorlijke) verdediging is een verwachting van tegenspraak geworden. 
 
Tot op zekere hoogte is met deze ontwikkeling ook een deel van de verantwoordelijkheid 
voor de uitkomst van het strafproces op de schouders van de verdediging komen te liggen: 
een onjuiste uitkomst van de strafzaak – een onterechte veroordeling, bijvoorbeeld – zal 
immers mede geweten kunnen worden aan de omstandigheid dat de verdediging 
onvoldoende (deugdelijke) tegenspraak heeft geboden. 
 
In deze centrale verwachting ligt besloten de verwachting dat de verdachte als autonoom 
rechtssubject in staat is – en door het gemoderniseerde wetboek ook voldoende in staat 
wordt gesteld – tegenspraak te bieden. Deze verwachting valt uiteen in drie te 
onderscheiden deelverwachtingen, die echter in een iets ander licht ook kunnen worden 
gezien als veronderstellingen van de minister, of als noodzakelijke of wenselijke 
voorwaarden die vervuld dienen te zijn, om de verwachting dat de verdediging in staat is tot 
tegenspraak daadwerkelijk te kunnen realiseren. Uit de verschillende concept MvTs lijkt in 
elk geval afgeleid te kunnen worden dat de wetgever van oordeel is dat in de voorgestelde 
regeling voldoende aan deze verwachtingen/voorwaarden tegemoet gekomen wordt. 
 

7.2.1.1.1. Informatie 
 
In de eerste plaats zien wij de verwachting dat de verdachte die behoorlijk is geïnformeerd 
over zijn rechtspositie, vervolgens ook in staat is om de tegenspraak vorm te (gaan) geven. 
Uitgangspunt van de wetgever – dat is tegelijk een veronderstelling en een voorwaarde – is 
dat de aan de verdachte op basis van het gemoderniseerde wetboek toekomende rechten, 
waaronder het recht om een in vroeg(er) stadium geïnformeerd te worden over de inhoud 
en omvang van zijn rechten, de verdachte in de gelegenheid stellen om, desgewenst na het 
raadplegen van een raadsman, “een eigen proceshouding te bepalen”.940 Naarmate de 
verdachte vollediger (en in de optiek van de wetgever in het gemoderniseerde wetboek: 
eerder) wordt geïnformeerd over de rechten die hem toekomen, kan de verdachte van die 
rechten effectiever gebruik maken, zo is de veronderstelling. Van de verdachte die – 
conform de regels in het gemoderniseerde wetboek – is geïnformeerd, wordt verwacht dat 
hij op basis van die informatie in staat is zijn eigen proceshouding te bepalen en bijgevolg 
(voldoende) in staat is (gesteld) om tegenspraak te bieden. 
 

                                                             
939  Reijntjes, p. 37. 
940  Concept MvT Boek 1, p. 60.  
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7.2.1.1.2.  Middelen 
 
In de tweede plaats zien wij de verwachting/voorwaarde/veronderstelling dat de verdachte 
op grond van het gemoderniseerde wetboek ook de (althans: voldoende) middelen heeft om 
effectief tegenspraak te bieden. Het gaat daarbij om verschillende (soorten) middelen. 
 
De meest voor de hand liggende daarvan is het dossier. Van de zijde van het openbaar 
ministerie kan volgens de Contourennota worden verwacht dat de verdediging tijdig de 
beschikking krijgt over (ten minste een deel van) de processtukken, ten einde 
onderzoekswensen in het vooronderzoek te kunnen formuleren.941 Uitgangspunt is dat de 
verdachte (steeds) over de processtukken beschikt die hij nodig heeft om zijn 
verdedigingsrechten te kunnen uitoefenen. De veronderstelling is dat dit met de 
voorgestelde regeling ook daadwerkelijk (adequaat) wordt bewerkstelligd. Eveneens wordt 
verondersteld dat de verdachte steeds voldoende informatie heeft over de beschuldiging die 
tegen hem wordt ingebracht. Meer impliciet is de aanname dat de verdachte met de 
voorgestelde regeling ook in andere opzichten voldoende instrumenten ter beschikking 
krijgt om zijn ‘tegensprekelijke verhaal’ van een adequate feitelijke grondslag te voorzien 
(feitenonderzoek à décharge), om (vervolgens) dat tegensprekelijke verhaal bij gelegenheid 
van zijn verhoren (ter terechtzitting of ook bij de politie) naar voren te brengen. 
 
7.2.1.1.3.  Rechtsbijstand 

 
Van meet af aan heeft de minister zich gerealiseerd dat toegang tot deskundige (rechts-) 
bijstand van essentieel belang is voor het adequaat leveren van tegenspraak; zie daartoe 
par. 1.2. Immers, “[B]ij een verdachte die geen rechtsbijstand geniet, moet ermee rekening 
worden gehouden dat deze niet altijd de implicaties van zijn proceshouding kan overzien. 
Naarmate hij eerder in de procedure wordt voorzien van rechtsbijstand kan hij beter 
gefundeerde keuzen maken.”942 Idealiter bestaat ‘de verdediging’ vanuit het perspectief van 
de minister dan ook uit verdachte én raadsman. Tegelijkertijd zien wij in de verschillende 
concept MvTs geen bespreking van een beoogde nieuwe regeling van de (gefinancierde) 
rechtsbijstand, noch een toetsing van de vraag of en zo ja, welke verdachte (al dan niet) 
beschikt over (voldoende) rechtsbijstand. De beschikbaarheid van rechtsbijstand is – ook in 
de optiek van de wetgever – veelal een voorwaarde voor adequate tegenspraak, maar die 
beschikbaarheid wordt tegelijkertijd als een gegeven gezien. De impliciete veronderstelling 
is kennelijk dat de verdachte zich in elk geval kan voorzien van rechtsbijstand. De impliciete 
verwachting is dat de verdachte zich ook van rechtsbijstand zal voorzien, als dat 
noodzakelijk is om zijn tegenspraak optimaal vorm te geven. 
 
7.2.1.2.  De verdachte procedeert actief mee 
 
De tweede centrale verwachting vloeit voort uit de (gedeelde) verantwoordelijkheid voor 
een voortvarend procesverloop, die aan de verdachte in de Contourennota wordt 
toegedicht; zie daartoe par. 1.2. Die verwachting houdt in dat de verdachte in beginsel actief 
mee procedeert. Hij is er medeverantwoordelijk voor “om in een vroeger stadium dan thans 
te bezien of het dossier volledig is en zo nodig proactief op te treden, bijvoorbeeld bij de 
behoefte aan nader onderzoek of het opmaken van een reclasseringsrapport”.943 Deze 
verwachting tot (pro-)actief mee procederen, die ook in de voorgestelde regeling besloten 
ligt (zie par. 6.2), kan worden uitgesplitst in twee te onderscheiden deelverwachtingen. 
 
 

                                                             
941   Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278, p. 8. Zie ook concept MvT Boek 2, p. 67 en p. 299. 
942  Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278, p. 6. 
943  Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278, p. 10. 
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7.2.1.2.1.  De verdachte voert zo vroeg mogelijk verweer 
 
De onderzoeksgroep Strafvordering 2001 stelde al dat een verzuim van de verdachte om 
tijdig verweermogelijkheden te benutten, kan leiden tot verval van de mogelijkheid om dit 
in een latere fase van het proces (alsnog) te doen. Deze visie was ook leidend in relatie tot 
het sterk ‘getrechterde’ karakter van het door de onderzoeksgroep voorgestelde kader voor 
het hoger beroep.944 Ook in relatie tot de rechtsmiddelenregeling wordt namelijk door de 
onderzoeksgroep opgemerkt dat de verdachte die “zonder goede reden punten in eerste 
aanleg [laat] liggen”,945 die punten niet altijd met vrucht alsnog in hoger beroep moet 
kunnen aanvoeren. 
 
Deze gedachten van de onderzoeksgroep Strafvordering 2001 zijn door de minister in 
belangrijke mate als uitgangspunt genomen in de voorstellen voor een gemoderniseerd 
wetboek. De kern van de ‘beweging naar voren’ die in het gemoderniseerde wetboek wordt 
vormgegeven, is dat (wordt bevorderd dat) de verdachte al vóór de aanvang van de 
berechting zijn verdedigingsmiddelen aanwendt, waar dat mogelijk is. De vormgeving van 
de tegenspraak van de verdachte – bijvoorbeeld het ondervragen van getuigen – begint 
volgens de Contourennota bij voorkeur “zo snel mogelijk na het feit”.946 Waar de verdediging 
het in een eerdere fase (in redelijkheid) heeft ‘laten liggen’ en zonder ‘goede grond’ heeft 
verzuimd om verdedigingsrechten te benutten, kan die keuze in een latere fase 
consequenties voor de verdachte hebben.947 Aan de door de verdachte gemaakte keuzen 
kunnen immers ook rechtsgevolgen worden verbonden.948 Uit dit samenstel van 
opvattingen en inrichtingskeuzen blijkt, dat in het voorgestelde stelsel van de verdachte 
verwacht wordt dat hij zo vroeg mogelijk verweer voert, althans daarop voorsorteert, door 
(in beginsel) bij de vroegst mogelijke gelegenheid onderzoekshandelingen ten behoeve van 
zijn verweer te laten uitvoeren. 
 

7.2.1.2.2.  De verdachte procedeert al in het vooronderzoek waar mogelijk actief mee 
 
De verwachting dat de verdachte waar mogelijk actief mee procedeert, strekt zich ook – en 
zelfs: met name – uit over de fase van het opsporingsonderzoek. Dit ligt besloten in de 
‘beweging naar voren’: in het streven om het onderzoek zoveel mogelijk af te ronden vóór 
de inhoudelijke behandeling ter zitting en de zitting pas te laten aanvangen wanneer de zaak 
daadwerkelijk ‘zittingsrijp’ is. Nu het voorgestelde stelsel nog slechts onderscheid maakt 
tussen het opsporingsonderzoek en de berechting wordt – meer concreet – van de 
verdachte verwacht dat hij waar mogelijk al in het opsporingsonderzoek actief mee 
procedeert.  
 
De voorgestelde wettelijke regeling reflecteert deze opvatting. Dat volgt bijvoorbeeld uit het 
hiervoor (in par. 6.2) reeds genoemde art. 2.10.5.2, ertoe strekkende dat de rechter-
commissaris na de ontvangst van de kennisgeving als bedoeld in art. 2.10.5.1 de verdachte 
een termijn kan stellen voor het indienen van een verzoek tot het verrichten van 
onderzoekshandelingen of de onderbouwing van een dergelijk verzoek. 
 
In de voorgestelde regeling wordt geen uitdrukkelijke sanctie verbonden aan het laten 
passeren van een door de rechter-commissaris gestelde termijn. Maar dat betekent niet, dat 
een dergelijke termijn door de verdediging (steeds) straffeloos genegeerd kan worden. Dat 
betekent het reeds hierom niet, omdat in de jurisprudentie van de Hoge Raad bij de vraag of 

                                                             
944   Groenhuijsen & De Hullu 2002, p. 387; Groenhuijsen & Knigge 2004, p. 79-80. 
945  Groenhuijsen & Knigge 1999, p. 80. 
946  Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278, p. 17. 
947  Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278, p. 12. 
948  Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278, p. 6. 
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een verzoek tot het horen van een getuige door de zittingsrechter gehonoreerd moet 
worden, ook het procesverloop van belang kan zijn, “zoals het stadium waarin het verzoek is 
gedaan, in die zin dat het verzoek eerder had kunnen en redelijkerwijs ook had moeten worden 
gedaan”.949 Minst genomen vloeit daaruit voor een laat gedaan verzoek tot het verrichten 
van onderzoekshandelingen een verhoogde motiveringsplicht voor de verdediging voort. 
Duidelijk is ook dat een laat in de procedure gedaan verzoek gemakkelijker kan worden 
afgewezen, dan een vroeg gedaan verzoek. Enerzijds kan deze consequentie geen ‘sanctie’ 
worden genoemd op het te laat indienen van onderzoekswensen, maar anderzijds is het niet 
tijdig indienen van onderzoekswensen ook niet zonder mogelijke nadelige gevolgen voor de 
verdediging. Dat zou men eenvoudigweg met de term ‘procesrisico’ (voor de verdachte) 
kunnen duiden.  
 
Die term dekt naar ons oordeel de lading evenwel (net) niet. Dat oordeel ontlenen wij aan 
de (historische) achtergrond en de interpretatieve context van art. 2.10.5.1, alsmede aan  
nadere informatie, ter beschikking gesteld via de begeleidingscommissie bij het onderhavige 
onderzoek met betrekking tot de (concept) Boeken 1 en 2.  
 
De huidige variant van art. 2.10.5.2 is art. 185 Sv. Zoals in par. 6.2.2 aan de orde kwam, is dit 
artikel in de loop van de behandeling van de Wet versterking positie rechter-commissaris950 
bij Nota van Wijziging ingevoegd. Over de mogelijkheid dat de rechter-commissaris voor het 
indienen (of onderbouwen) van onderzoekswensen termijnen stelt, werd in de toelichting 
bij deze Nota van Wijziging opgemerkt dat met een dergelijke bevoegdheid in de hand, de 
rechter-commissaris kan “voorkomen dat het onderzoek vertraging oploopt, en vooral ook de 
verdediging dwingen om gebruik te maken van haar bevoegdheid om onderzoekshandelingen 
te vragen tijdens het vooronderzoek, in plaats van daarmee te wachten tot het onderzoek ter 
terechtzitting.”951 Die gedachte correspondeert met het in 1999 geformuleerde standpunt 
van de onderzoeksgroep Strafvordering 2001 dat aan de door de verdachte gemaakte keuze 
rechtsgevolgen kunnen worden verbonden.952 De op de bevindingen van de 
onderzoeksgroep Strafvordering 2001 voortbouwende Contourennota vermeldt dat met 
een verdere versterking van de positie van de rechter-commissaris beoogd wordt dat nader 
onderzoek zoveel mogelijk reeds tijdens het voorbereidend onderzoek wordt uitgevoerd, de 
zitting pas aanvangt wanneer de zaak daadwerkelijk zittingsrijp is en dat de nieuwe regeling 
het in dat verband mogelijk maakt “dat de zittingsrechter op verzoeken die pas na de 
regiefase worden gedaan, terwijl dit eerder had gekund, minder welwillend reageert”.953 In de 
concept MvT bij Boek 2 wordt vervolgens in relatie tot art. 2.10.5.2 – zoals ook reeds in par. 
6.2 aan de orde kwam – opgemerkt:  

 
“De verdachte is uiteraard niet verplicht onderzoekswensen op te geven. […] Op niet-
naleving van een gestelde termijn staat op zichzelf geen sanctie. Doordat de rechter-
commissaris de gestelde termijn wel noteert, is deze te beschouwen als markeringspunt 
in het procesdossier, op basis waarvan later in het strafproces een beeld kan worden 
gevormd van gezette stappen in het vooronderzoek en genomen beslissingen of 
gemaakte afspraken over te verrichten onderzoek. Dit inzicht kan betrokken worden bij 

                                                             
949  HR 1 juli 2014, NJ 2014/441 m.nt. M.J. Borgers, r.o. 2.76. 
950   Wet van 1 december 2011, Stb. 600.  
951   Kamerstukken II, 2009/10, 32177, 7, p. 5. 
952  Zie Groenhuijsen & Knigge 1999, p. 33-34: “Indien gelegenheid bestaat een verdedigingsrecht uit te oefenen en 

de mogelijkheid wordt zonder aannemelijke reden gepasseerd, dan kan een beroep op diezelfde bevoegdheid in 
een later stadium tarief worden geoordeeld”. 

953  Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278, p. 12. Kennelijk doelt de minister, gelet op de context waarin de 
opmerking is geplaats (namelijk de verdere versterking van de positie van de rechter-commissaris) met de 
term ‘regiefase’ op de fase waarin de rechter-commissaris onderzoekswensen inventariseert en uitvoert 
indien de rechter-commissaris daartoe termen aanwezig acht.  
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de afweging of een onderzoekswens in een later stadium nog gehonoreerd moet 
worden.”954 

 
Zoals in par 6.2 eveneens werd opgemerkt, wordt in de nadien verschenen concept MvT bij 
Boek 4 opgemerkt dat het streven er weliswaar nog steeds op gericht is “onderzoek waar dat 
kan in een zo vroeg mogelijk stadium te laten plaatsvinden”, maar is de insteek is niet 
(langer) “dat de verdachte voordat de procesinleiding wordt ingediend (en de berechting 
begint) al belangrijke processuele rechten, bijvoorbeeld het recht om getuigen te (doen) 
ondervragen, kan verspelen: wel dat hij wordt gestimuleerd, en het ook lonend is, om deze 
rechten te benutten.”955 Tegelijkertijd geldt – ook blijkens informatie beschikbaar gesteld via 
de begeleidingscommissie bij het onderhavige onderzoek – dat in relatie tot de gedane 
(concept) voorstellen, steeds wordt benadrukt dat aan de door de verdachte (ook) in het 
vooronderzoek gemaakte keuzen rechtsgevolgen kunnen worden verbonden. De keuze om 
niet mee te werken aan de procedure en geen inzicht te verschaffen in eigen standpunt of 
procespositie, dient volgens deze informatie anders gewaardeerd te worden, dan de 
onmogelijkheid verzoeken om aanvullend of tegenonderzoek al tijdens het vooronderzoek te 
doen. Het laatste is volgens de wetgever logisch en kan de verdediging niet euvel worden 
geduid. Dat is evenwel fundamenteel anders, indien het verzoek wel eerder kan worden 
gedaan, maar niet is gedaan: de vrijheid om verzoeken pas in late instantie te doen (waar 
dat eerder kon), is namelijk naar het oordeel van de wetgever geen rechtens te beschermen 
verdedigingsbelang.  
 
Het netto resultaat van deze opeenvolging van standpunten is dat onduidelijkheid bestaat 
over de precieze consequenties die (volgens de verschillende toelichtingen) kunnen worden 
verbonden aan een door een later oordelende rechter geconstateerd verzuim van de 
verdediging om in een eerdere procesfase – bijvoorbeeld het opsporingsonderzoek – 
(voldoende) actief mee te procederen. Enerzijds is de verdachte niet verplicht om 
onderzoekswensen op te geven en staat er naar de letter van de wet geen (zelfstandige) 
sanctie op overschrijding van een door de rechter(-commissaris) gestelde termijn. 
Anderzijds kan – en mag – de later oordelende rechter de omstandigheid, dat de verdediging 
in het vooronderzoek onvoldoende heeft mee-geprocedeerd uitdrukkelijk meewegen bij de 
beantwoording van de vraag of een onderzoekswens nog honorering verdient.  
 
Als wij de balans van het voorgaande opmaken, kunnen wij dit samenstel van bepaling en 
toelichting(en) daarop niet anders waarderen, dan dat weliswaar geen uitdrukkelijke 
wettelijke sanctie is gesteld op het niet mee procederen in het vooronderzoek, maar dat de 
dreiging van sanctionering wel uitdrukkelijk ‘boven de markt’ wordt gehangen. Aan de 
(later oordelende) rechter wordt immers uitdrukkelijk de mogelijkheid en de vrijheid 
gegeven – men zou zelfs kunnen zeggen dat de rechter daartoe tot op zekere hoogte wordt 
uitgenodigd – om (in voorkomende gevallen) consequenties dan wel sancties aan het 
stilzitten van de verdediging in het vooronderzoek te verbinden, indien wordt 
geconstateerd dat een rechtens te respecteren verdedigingsbelang voor het laat doen van 
verzoeken (die in redelijkheid eerder hadden kunnen worden gedaan) ontbreekt. 
 
Vanwege dit diffuse en impliciete karakter van de mogelijkheid van sanctionering van 
onvoldoende mee-procederen in het vooronderzoek, is de ‘hardheid’ van de verwachting dat 
de verdachte waar mogelijk actief mee procedeert, voor de verdachte moeilijk te duiden. 
Immers, in de regel zal alleen achteraf kunnen blijken dat de verdachte te laat in actie is 
gekomen en zijn eerdere stilzitten ertoe leidt dat een onderzoekswens in het geheel niet 
meer wordt gehonoreerd. De vraag óf van een verdachte gevergd kon worden dat hij in het 
opsporingsonderzoek al in actie kwam, zal op basis van de omstandigheden van het geval 

                                                             
954  Concept MvT Boek 2, p. 302. 
955  Zie concept MvT Boek 4, par. 1.3. 
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moeten worden beantwoord. Dat antwoord zal dan ook van zaak tot zaak en van rechtbank 
tot rechtbank (en van hof tot hof) verschillen. Het gevolg hiervan is dan weer dat de 
verdachte aan de tekst van de wet geen houvast kan ontlenen over de aard en omvang van 
de verwachting die voor hem/voor zijn verdediging in zijn zaak geldt, waar hij bij het 
inrichten van zijn verdediging rekening mee heeft te houden – maar dat een later 
oordelende rechter onder omstandigheden wél kan oordelen dat hij in zijn procesvoering 
onvoldoende voortvarend of wellicht zelfs nalatig is geweest.956 
 
Het is (wellicht) een kwestie van semantiek hoe men de verwachting dat verdachte in 
beginsel waar mogelijk in een zo vroeg mogelijk stadium (pro-)actief mee procedeert, wil 
benoemen. De termen verantwoordelijkheid en (proces)risico zijn niet onjuist, maar dekken 
onzes inziens de lading zoals opgemerkt niet volledig. De aan ons ter beschikking getelde 
informatie suggereert dat de rechter in de optiek van de wetgever, buiten of boven een 
inhoudelijk verzwaarde motiveringsplicht, het verzoek tardief kan oordelen, indien de 
verdediging een verzoek dat (in redelijkheid) eerder had kunnen worden gedaan, eerst in 
een latere fase doet. Die ‘stok achter de deur’ om reeds in het vooronderzoek actief te 
worden waar dat kan, draagt een diffuus en impliciet gehouden risico van sanctionering in 
zich. Maar juist vanwege deze (diffuse en impliciete) mogelijkheid van sanctionering gaat 
het naar ons oordeel om meer dan een verwachting en om meer dan een procesrisico. 
Vanwege de mogelijkheid – hoe diffuus ook – dat het te laat voeren van verweer en het te 
laat doen van onderzoekswensen (waar dat in redelijkheid eerder had gekund) kan worden 
gesanctioneerd, wordt naar ons oordeel impliciet op de verdachte ook de verplichting gelegd 
om actief mee te procederen waar dat kan. 
 
Deze impliciete verplichting om ook (al) in het opsporingsonderzoek actief mee te 
procederen is een verbijzondering van de verwachting dat de verdachte tegenspraak levert. 
Dat brengt met zich dat de drie daaronder verscholen liggende deelverwachtingen (zie par. 
7.2.1.1), die ook kunnen worden gezien als voorwaarden voor (het kunnen geven van) 
tegenspraak, ook in deze fase van het geding gelding hebben. In de impliciete verplichting 
om ook in het opsporingsonderzoek al zoveel mogelijk actief mee te procederen, ligt dan 
ook besloten de veronderstelling van de wetgever dat met de voorgestelde wettelijke 
regeling de verdachte ook voor de fase van het opsporingsonderzoek beschikt over 
voldoende informatie om zijn proceshouding te kunnen bepalen, over voldoende middelen 
beschikt om het ‘tegensprekelijke verhaal’ vorm te geven en naar voren te brengen, en dat 
de verdachte zich óók in die fase in elk geval kan voorzien van rechtsbijstand. 
 

7.2.2.  Mogelijkheden van de verdachte en de verdediging 
 
In par. 7.2.1 zagen wij, dat de verwachtingen die op/bij de verdediging worden (neer-) 
gelegd, zijn gebaseerd op twee te onderscheiden deelverwachtingen. Elk van deze 
deelverwachtingen berust vervolgens weer op drie sub-deelverwachtingen, die ook kunnen 
worden beschouwd als aannames of voorwaarden die vervuld dienen te zijn, om de 
verwachting dat de verdediging in staat is (vroegtijdige) tegenspraak daadwerkelijk te 
kunnen realiseren (en realiseert). In de verschillende concept MvTs ligt het oordeel 
besloten, dat in de voorgestelde regeling voldoende aan deze drie 
verwachtingen/voorwaarden tegemoet gekomen wordt. Het betreft de 
verwachting/voorwaarde dat de verdachte in de loop van het proces (steeds) over 
voldoende informatie beschikt om zijn verdedigingsstappen zo snel mogelijk te kunnen 
zetten, dat hij daarvoor over voldoende processuele middelen beschikt en dat hij zich daarbij 

                                                             
956  Een voor de hand liggende onzekerheid is bijvoorbeeld, of de verdediging ook al geacht wordt (alle) getuigen 

op te geven als nog slechts een deel van de processtukken is verstrekt. Een later oordelende rechter kan 
blijken hier anders over te denken dan de raadsman op het moment dat hem door de rechter-commissaris 
ter zake een termijn wordt gesteld. 
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kan voorzien van adequate rechtsbijstand. In het navolgende toetsen wij deze 
verwachtingen/voorwaarden aan onze bevindingen op elk van deze deelterreinen, zoals 
ontleend aan de bestudering van de voorstellen en de informatie uit de praktijk die in de 
twee focusgroepen is aangedragen.  
 
7.2.2.1  Informatie  

 
Nauwkeurige bestudering van de informatieverplichtingen die in het voorgestelde wetboek 
zijn opgenomen leert, dat de verdachte in de loop van het strafproces slechts in beperkte 
mate wordt geïnformeerd over de hem toekomende rechten. Dat geldt vooral voor de fase 
van het opsporingsonderzoek. 
 
Een niet-aangehouden verdachte die wordt verhoord, wordt geïnformeerd dat hij recht 
heeft op rechtsbijstand.957 Een aangehouden verdachte wordt geïnformeerd dat hij recht 
heeft op rechtsbijstand958 en dat hij recht heeft om desgevraagd en in ieder geval vanaf het 
eerste verhoor na aanhouding kennis te nemen van de processtukken (art. 1.4.1.6 lid 
3/1.4.1.3 lid 3). Een niet aangehouden en niet verhoorde verdachte krijgt (formeel) geen 
enkele informatie en heeft (nog) nergens recht op. Geen van deze verdachten wordt erover 
geïnformeerd dat zij het recht hebben om, nadat zij zijn verhoord, bij de rechter-
commissaris te verzoeken om onderzoek, noch worden zij (automatisch) geïnformeerd over 
hun recht om aan de (hulp-)officier van justitie het verzoek doen om een geregistreerde 
deskundige opdracht te verlenen tot het verrichten van onderzoek (par 4.7).  
 
De verdachte die is aangehouden en in voorarrest verblijft, wordt op gezette tijden 
geïnformeerd over de stand van het onderzoek. Dat kan het bijproduct zijn van tussentijdse 
raadkamerzittingen ter verlenging van het voorarrest, maar wordt wettelijk gezien in elk 
geval vastgelegd voor het moment waarop de verdachte drie maanden in voorarrest 
verblijft (art. 2.10.5.1). Voor de niet-gedetineerde verdachte geldt dat tussen het moment 
waarop hij is verhoord en de ontvangst van de procesinleiding geen geformaliseerde weg of 
een geregeld middel bestaat waarlangs of waarmee de verdachte wordt geïnformeerd over 
de voortgang van het onderzoek of de hem in dat kader toekomende rechten (anders dan de 
rechten waarover hij bij aanhouding (dan wel ter gelegenheid van zijn verhoor) moet 
worden geïnformeerd) (par. 6.3.3). 
 
De veronderstelling dat de regeling in het gemoderniseerde wetboek bewerkstelligt dat de 
verdachte zodanig grondig wordt geïnformeerd over zijn rechtspositie, dat hij vervolgens 
ook in staat is om zelfstandig zijn procespositie te bepalen en daarmee ook in staat is zijn 
tegenspraak vorm te geven – vindt onvoldoende basis in de voorgestelde wettelijke regeling. 
Nu (in het voorgestelde stelsel) van overheidswege onvoldoende informatie over zijn 
rechten en rechtspositie aan de verdachte wordt verstrekt, is de verdachte daarvoor 
afhankelijk van een raadsman.  
 
7.2.2.2.  Middelen  

 
De middelen die aan de verdachte ter beschikking staan, kunnen, conform hetgeen hiervoor 
in par. 7.2.1.1.2 is opgemerkt, worden uitgesplitst in processtukken, feitenonderzoek à 
décharge en verhoren. 
 
 
  

                                                             
957  En een recht op vertolking en vertaling; art. 1.4.1.6 lid 2/1.4.1.3 lid 2. 
958  En recht heeft op vertolking en vertaling. 
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7.2.2.2.1.  Dossier/processtukken/beschuldiging 
 
De regeling van de verstrekking van inzage959 in de processtukken garandeert niet dat de 
verdachte tijdens het opsporingsonderzoek zo volledig mogelijk inzage krijgt in de op dat 
moment bestaande processtukken. De toekomstige wettelijke regeling laat het initiatief voor 
de verstrekking van inzage in processtukken (en het overkomen van belemmeringen in die 
inzage, zoals vertraging zijdens het openbaar ministerie of een bevel onthouding 
processtukken), zoals ook de huidige wettelijke regeling, (vrijwel) geheel bij de verdediging. 
De verdediging is ter zake tot niets verplicht en kan er dus voor kiezen – uit overwegingen 
van kosten of strategie – om geen inzage te bewerkstelligen (par. 3.3.7).  
 
Alleen aangehouden verdachten worden naar komend recht, zoals ook thans, geïnformeerd 
over hun recht om desgevraagd kennis te nemen van de processtukken. Verdachten zonder 
raadsman vragen in het algemeen niet zelfstandig om inzage in de processtukken. Dat is 
typisch iets wat de raadsman doet.960 Reeds daaruit volgt dat de vraag of de verdachte in het 
vooronderzoek mee kan procederen, voor een belangrijk deel samenvalt met de vraag of de 
verdachte is voorzien van rechtsbijstand. 
 
Het moment waarop de verdediging recht op inzage in (de) processtukken krijgt, blijft ook 
in de voorgestelde regeling (zoals in de thans bestaande regeling; zie par. 3.3.4) 
onverminderd diffuus. De onduidelijkheid die met het noemen van twee startmomenten961 
is gecreëerd, kan in een concreet onderzoek door een officier van justitie tactisch worden 
benut. Daarbij voegen zich de tactische mogelijkheden om een betrokkene de status van 
verdachte voorshands te onthouden en om het eerste verdachtenverhoor uit te stellen. Wij 
zagen in par. 3.3.4.4 dat met name de rechtspersoon op deze punten een kwetsbare positie 
heeft. De verdediging heeft geen middelen om toekenning van de status van verdachte of 
een eerste verdachtenverhoor af te dwingen (par. 3.3.4.4.1 en par. 4.6.1). Evenmin heeft de 
verdediging mogelijkheden om inzage in processtukken feitelijk te bewerkstelligen of af te 
dwingen. De rechter-commissaris kan de officier van justitie slechts een termijn stellen. 
Wordt die termijn genegeerd, dan kan slechts een volgende termijn worden gesteld 
(art.1.8.4/1.8.1.4 lid 2); vgl. par. 4.6.2 en par. 5.2.1. 
 
Tijdens het opsporingsonderzoek wordt alleen aan verdachten jegens wie de 
gevangenhouding is bevolen na drie maanden ‘spontaan’ de gelegenheid gegeven om kennis 
te nemen van de beschikbare processtukken (art. 2.10.6.1; zie par. 4.6.2). Voor het overige 
wordt de inzage alleen op verzoek toegestaan (art 1.8.4/1.4.1.4 lid 1). Of en in hoeverre een 
dergelijk verzoek daadwerkelijk tot (volledige) inzage leidt, kan mede van tactische 
overwegingen en keuzen van het openbaar ministerie afhangen, maar wordt in de basis niet 
zozeer door de bestaande wettelijke regeling beheerst, als wel door de administratieve 
processen binnen het openbaar ministerie, de politie en bijzondere opsporingsdiensten 
(par. 5.2.1). Bij de inrichting van die processen heeft de wettelijke verplichting om op zijn 
eerste verzoek aan de verdachte voortvarend alle beschikbare stukken te verstrekken, geen 
kenbare rol gespeeld. Vanuit de praktijk bezien is veeleer bepalend hoe en wanneer een 
parketnummer aan een zaak wordt gekoppeld; of, hoe en wanneer een officier van justitie 
‘op’ de zaak is gezet; hoe en wanneer de inzending van stukken van politie en bijzondere 
opsporingsdiensten naar het openbaar ministerie verloopt en vergelijkbare 
(organisatorische) aspecten. In die bedrijfsprocessen is geen ruimte voor een individuele 

                                                             
959  Wij hanteren het begrip ‘inzage’ als verzamelbegrip voor de kennisneming van processtukken, de inzage van 

processtukken en het verkrijgen van afschrift van processtukken. Zie par. 3.3.4.3. 
960  Volgens de respondenten in de ‘focusgroep OM’ komt het niet veel voor dat een verdachte zonder raadsman 

vraagt om stukken; op ‘ZSM’ gebeurt het wel; zie par. 5.2.1.  
961  Te weten: het moment waarop een (rechts)persoon als verdachte wordt aangemerkt en (‘in elk geval’) het 

moment waarop de verdachte na zijn aanhouding voor het eerst als zodanig wordt verhoord. Zie daartoe par. 
3.3.4.7. 
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beoordeling door een officier van justitie van elk nieuw stuk in elke zaak. Zo bezien kan de 
praktijk dan ook niet voldoen aan de wettelijke opdracht dat in elke zaak continu wordt 
bijgehouden en beoordeeld of een stuk als processtuk moet worden aangemerkt, en zo ja, 
dat wordt verzekerd dat het stuk dan ook aan de verdediging wordt verstrekt. Deze 
praktische werkelijkheid brengt met zich dat (in elk geval ten aanzien van niet-preventief 
gedetineerden) de theoretische wettelijke regeling geen garantie biedt dat een verdachte op 
zijn verzoek tijdig alle dan reeds beschikbare stukken ontvangt (par. 5.2.1). 
 
In het geval dat wél al tijdens het opsporingsonderzoek inzage wordt verstrekt, geldt dat in 
een voortschrijdend of nog niet afgerond onderzoek het dossier slechts een weergave 
behelst van de stand van het onderzoek tot dat moment. De verdediging kan er niet op 
vertrouwen dat er geen stukken informeel worden onthouden, noch bestaat zekerheid over 
hetgeen nog aan processtukken ‘in de maak’ is. Inzage in een volledig of definitief dossier 
kan dan ook eerst worden verstrekt ná afronding van het opsporingsonderzoek. Eerst met 
het betekenen van de procesinleiding wordt vastgelegd dat het opsporingsonderzoek is 
afgerond en ontstaat een (in beginsel) onbeperkt recht van de verdachte op inzage van het 
complete procesdossier. 
 
Voorlopig gehechte verdachten kennen de beschuldiging uit de verschillende bevelen 
voorlopige hechtenis die aan hen zijn verstrekt. Niet voorlopig gehechte verdachten worden 
pas ná afronding van het opsporingsonderzoek, namelijk bij de betekening van de 
procesinleiding, waarmee de fase van berechting aanvangt, op de hoogte gesteld van de 
beschuldiging (par. 6.3.3.2).  
 

7.2.2.2.2.  Feitenonderzoek à décharge 
 
Tegenspraak is meer dan een blote ontkenning van het ten laste gelegde feit of van de 
daaraan ten grondslag liggende feiten. Dat heeft immers nauwelijks gewicht. Tegenspraak 
vereist dan ook dat het ‘tegensprekelijke verhaal’ waar mogelijk ook van een deugdelijk 
feitelijk fundament wordt voorzien en door bewijsmateriaal wordt geschraagd. Op de 
verdediging rust immers ook de verantwoordelijkheid om verweren ’aannemelijk’ te 
maken.962 De verdediging kan in dat verband dan ook behoefte hebben aan bevoegdheden of 
mogelijkheden om bewijsmateriaal te verzamelen, bijvoorbeeld een vordering tot 
uitlevering van documenten of gegevens die zich onder een derde bevinden. Men kan zich 
ook voorstellen dat communicatiegegevens (of camerabeelden) van derden voor het leveren 
van tegenspraak van belang kunnen zijn. Deze bevoegdheden staan vanzelfsprekend ter 
beschikking van het openbaar ministerie in het opsporingsonderzoek, maar niet met zoveel 
woorden voor de verdediging in het opsporingsonderzoek, ten behoeve van de tegenspraak.  
 
Verondersteld dat de verdachte is voorzien van rechtsbijstand, zijn raadsman inzage in 
stukken vraagt en in reactie daarop voldoende materiaal ontvangt om in het 
opsporingsonderzoek onderzoekswensen aan de rechter-commissaris op te (kunnen) 
geven, dan ontbreekt een voldoende doordachte zelfstandige regeling van feitelijke 
onderzoeksmogelijkheden voor de verdediging. Het meest gebruikelijk is het verhoor van 
getuigen en deskundigen bij de rechter-commissaris. Deze bevoegdheden hebben dan ook 
de nodige aandacht gekregen in de voorgestelde wettelijke regeling (zie par. 4.3 en par. 
4.63). De verdachte heeft uitdrukkelijke rechten tot het entameren van het horen van 
getuigen en deskundigen. De wettelijke regeling daarvan wordt versterkt, onder meer door 
het voorstel om te bepalen dat de verdachte het recht heeft om zelf bij het verhoor door de 

                                                             
962  Vgl. HR 3 juli 2012, NJ 2012/521, m.nt. J.M. Reijntjes: “[voor] aanvaarding van het beroep op een 

strafuitsluitingsgrond is vereist dat de rechter de feitelijke grondslag ervan voldoende aannemelijk acht.” 
Preciezer geformuleerd rust op de verdediging het risico en dus de last om een verweer aannemelijk te laten 
worden. Vgl. Bemelmans 2018, p. 365. 
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rechter-commissaris aanwezig te mogen zijn (en vragen te mogen stellen), alsmede door het 
voorstel dat de raadsman als eerste de gelegenheid krijgt om vragen te stellen, indien de 
getuige/deskundige nog niet eerder is verhoord. 
 
Andere onderzoeksmogelijkheden die ook door de verdachte zouden kunnen worden 
aangewend, zijn beduidend minder helder geregeld. De rechter-commissaris heeft in art. 
2.7.8.2 lid 1 een gelimiteerde catalogus aan onderzoeksbevoegdheden gekregen – met name 
met betrekking tot voorwerpen en gegevens963 – die ook op verzoek van de verdachte 
kunnen worden aangewend; zie daartoe par. 4.3. De rechter-commissaris dient een verzoek 
daartoe dan ook toe te wijzen, indien het onderzoek redelijkerwijs van belang is/kan zijn 
voor de naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting te nemen beslissingen.964 In 
zoverre wordt ten opzichte van het huidige wetboek een belangrijke uitbreiding van de 
onderzoeksmogelijkheden van de verdediging bewerkstelligd. Omdat echter niet is geregeld 
op welke wijze (een selectie van) relevant materiaal dat met deze onderzoeksbevoegdheden 
door de rechter-commissaris is verkregen, vervolgens aan het strafdossier moet worden 
toegevoegd – wie wordt met de selectie uit een mogelijk zeer omvangrijke hoeveelheid 
materiaal belast; op welke wijze worden partijen in de gelegenheid gesteld om die selectie 
te controleren en zo nodig aan te vullen? – wordt afbreuk gedaan aan de praktische 
bruikbaarheid van deze bevoegdheden (par. 4.3).  
 
De bevoegdheden van de rechter-commissaris zijn in de voorgestelde regeling moeilijk los 
te zien van de primaire verantwoordelijkheid van de officier van justitie om de 
processtukken samen te stellen. De mogelijke betrokkenheid van de rechter-commissaris 
dient als correctie voor het geval het openbaar ministerie het onderzoek of het dossier té 
eenzijdig inricht. Vanaf het moment dat de procesinleiding uitgaat, lijkt echter ook de 
dossierverantwoordelijkheid exclusief over te gaan op (de voorzitter van) de rechtbank 
(par. 4.6.2). Volgens het voorgestelde systeem is de rechter-commissaris ook dan nog 
bevoegd tot het (op verzoek van de verdediging) aanwenden van de 
onderzoeksbevoegdheden, genoemd in art. 2.7.8.2 lid 1, die hem in het kader van het 
opsporingsonderzoek ter beschikking zijn gesteld. Maar in hoeverre hij daar in de fase van 
de berechting in de praktijk toe bereid zal zijn, blijft de vraag. Een voor de hand liggende 
aarzeling zal zijn dat de opbrengst van zijn onderzoekshandelingen aan het procesdossier 
zal moeten worden toegevoegd – op welke wijze is echter niet geregeld – waarbij geldt dat 
de wet voor deze fase nu juist een andere rechter (namelijk de voorzitter van de rechtbank) 
aanwijst die voor zulke beslissingen exclusief bevoegd lijkt (par. 4.62). Het is dan ook 
allerminst ondenkbaar dat de rechter-commissaris zich in de fase van de berechting 
(buitengewoon) terughoudend zal tonen om onderzoekshandelingen te verrichten die zien 
op het verkrijgen (en voegen) van nieuwe processtukken. Meer nog dan in het 
opsporingsonderzoek, wordt de praktische bruikbaarheid van deze bevoegdheden in deze 
procesfase dan ook gehinderd door het ontbreken van een voldragen regeling met 
betrekking tot de selectie en voeging van het door de bevoegdheidsuitoefening verkregen 
materiaal. 
 
De mogelijkheden voor de verdediging tot het verrichten van aanvullend feitenonderzoek à 
décharge zijn aldus nog het meest aanwezig in het opsporingsonderzoek – maar aldaar 

                                                             
963  In één van de vergaderingen met de begeleidingscommissie werd het volgende praktijkgeval besproken: in 

een onderzoek naar een levensdelict vinden op verzoek van de verdediging getuigenverhoren plaats bij de 
rechter-commissaris. De verdediging heeft reden om aan te nemen dat de getuigen hun verklaringen 
mogelijk op elkaar zullen afstemmen en verzoekt om die reden dat de getuigen rond de verhoren zullen 
worden getapt. De rechter-commissaris ziet het belang en onderschrijft het verzoek van de verdediging, 
maar de officier van justitie weigert medewerking. De rechter-commissaris is niet zelf bevoegd om een 
tapbevel te geven en heeft geen middelen (bevelsbevoegdheid) om de medewerking van de officier van 
justitie af te dwingen (dus er wordt niet getapt). Beide punten veranderen niet in de komende regeling. 

964  Art. 2.10.1.2 lid 1 jo 2.10.1.1 lid 1 jo 2.10.1.5 lid 1; zie par. 4.3. 
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onvoldoende geregeld. In die fase beschikt de verdachte (al dan niet met raadsman) voorts 
niet over zekerheid ten aanzien van de (beschikbare) processtukken. Eerst na afronding van 
het opsporingsonderzoek – vanaf het moment waarop de procesinleiding is betekend – is 
zekerheid over de processtukken wél te krijgen, maar met de aanvang van het onderzoek op 
de terechtzitting verliest de rechter-commissaris zijn bevoegdheden ten aanzien van 
voorwerpen, documenten en gegevens, hetgeen betekent dat de verdachte alle 
mogelijkheden tot het verrichten van onderzoek à décharge ten aanzien van voorwerpen, 
documenten en gegevens op dat moment ook definitief verliest (par. 4.4.3). 
 
7.2.2.2.3.  Tegenspraak in het verhoor 

 
De kennelijke veronderstelling die in de verschillende concept MvTs (en de daaraan 
voorafgaande Contourennota) besloten ligt, is dat de verdachte die het ‘tegensprekelijke 
verhaal’ wil vertellen, daarvoor bij zijn verhoren voldoende gelegenheid zal hebben. De 
regeling van de rechtsbijstand bij het verhoor en de verslaglegging van het verhoor schieten 
op onderdelen daarvoor echter nog tekort. 
 
In de gevallen waarin de verdachte wordt verhoord, kan het de raadsman, zowel naar huidig 
als komend recht, slechts naar discretie van de (opsporings-)ambtenaar of rechter die de 
leiding heeft over het verhoor worden toegestaan, dat hij zijn cliënt adviseert zich op zijn 
zwijgrecht of op zijn verschoningsrecht te beroepen. Wettelijk gezien is het de raadsman 
niet zonder meer toegestaan om er – door een moment van advies of overleg voorafgaande 
aan de beantwoording van een gestelde vraag – aan bij te dragen dat de verdachte in de 
beantwoording van de aan hem gestelde vragen ook voldoende aandacht aan 
‘tegensprekelijke’ of ontlastende informatie geeft (par. 3.2.8). In de regeling van het 
politieverhoor is dit zelfs uitdrukkelijk uitgesloten.965 De mogelijkheden om in het 
(politie)verhoor tegenspraak in te richten zijn dan ook beperkt; zie daartoe par. 3.2.5.1. 
Voor het onderzoek ter terechtzitting ontbreekt ook in het beoogde nieuwe wetboek een 
regeling van de wijze waarop bij gelegenheid van de ondervraging de rechtsbijstand tijdens 
die ondervraging vorm kan krijgen (par. 3.2.7). 
 
Voor wat betreft de (kwaliteit van de) verslaglegging van het verhoor geldt – opmerkelijk 
genoeg – dat naarmate het tegensprekelijk karakter van het strafproces toeneemt (van 
vooronderzoek naar het onderzoek ter terechtzitting – en overigens ook verder naar het 
hoger beroep), de waarborgen dat tegensprekelijke aspecten op adequate en juiste wijze in 
het verslag van verhoor en/of de terechtzitting worden opgenomen, (lijken te) verminderen 
(par. 4.3). De zittingsrechter kan weliswaar bepalen dat van het onderzoek op de 
terechtzitting beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt, maar onduidelijk is wanneer 
de voorzitter dit moet doen, zodat niet gezegd kan worden dat de huidige, op onderdelen 
wel eens tekortschietende verslagleggingspraktijk effectief wordt geredresseerd: zie 
daartoe par. 4.6.1. 
 
De verdachte die als getuige in de zaak van een medeverdachte wordt gehoord, heeft geen 
wettelijk recht op rechtsbijstand (par. 3.2.7 en par. 3.2.8.2). De mogelijkheden om in een 
dergelijk verhoor tegenspraak in te richten zijn zo goed als niet-existent – terwijl het proces-
verbaal van dat (getuigen-)verhoor in de eigen strafzaak zowel naar huidig als komend 
recht wél tegen de verdachte kan worden gebruikt (art. 341 lid 2 Sv, art. 4.3.2.3 lid 4) (par. 
4.4.4). 
 

  

                                                             
965  Art. 5 en 6 Besluit inrichting en orde politieverhoor. 
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7.2.2.3.  Rechtsbijstand  
 

Voor zijn informatievoorziening, het verkrijgen van inzage in de processtukken en het 
aanwenden van onderzoeksbevoegdheden à décharge is de verdachte afhankelijk van 
rechtsbijstand. Ook de minister is, zoals opgemerkt, van oordeel dat van een verdachte 
slechts verwacht kan worden dat hij verdedigingsmogelijkheden in het vooronderzoek 
benut, als hij is voorzien van rechtskundige bijstand.966 Die afhankelijkheid van 
rechtsbijstand is ook naar komend recht echter niet onproblematisch. 
 
In de eerste plaats is die afhankelijkheid niet onproblematisch, omdat de impliciete 
verwachting van de minister dat de verdachte hetzij rechtsbijstand heeft, hetzij 
rechtsbijstand kan krijgen onjuist is, in elk geval waar het betreft de rechtsbijstand tijdens 
het opsporingsonderzoek. Elke verdachte – aangehouden of niet – die wordt verhoord heeft 
recht op consultatie- en verhoorbijstand. Maar alleen een aangehouden verdachte heeft – 
voor zover het gaat om feiten waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is (art. 2.3.2.4) – 
recht op van overheidswege gefinancierde consultatie- en verhoorbijstand. De 
overheidsfinanciering is dan ook in de tijd beperkt tot die bijstand. Zodra de verdachte op 
vrije voeten wordt gesteld, eindigt de consultatie-toevoeging en heeft de verdachte geen 
raadsman meer en de raadsman geen cliënt meer. Een niet aangehouden verdachte komt 
niet voor van overheidswege gefinancierde consultatie- en verhoorbijstand in aanmerking, 
zodat recht op rechtsbijstand voor deze verdachte in belangrijke mate een kwestie van geld 
is. Een aangehouden en in verzekering gestelde verdachte heeft onder dezelfde 
omstandigheden ook een recht op van overheidswege gefinancierde piketbijstand – die 
wederom in tijd is beperkt tot alleen die fase van het opsporingsonderzoek (art. 1.4.2.1.3 lid 
4). Zodra de verdachte op vrije voeten wordt gesteld, eindigt de piket-toevoeging en heeft de 
verdachte geen raadsman meer (par. 4.6.2 en par. 4.7). 
 
Voor de ‘vrije voeters’ geldt, kortom, dat slechts een deel van hen – namelijk slechts zij die 
voor een wat ernstiger feit zijn aangehouden – voor alleen de verhoor- en mogelijk ook de 
piketfase rechtsbijstand hebben. Na de piketfase hebben zij – net als verdachten die op 
uitnodiging zijn gehoord en dus niet zijn aangehouden en de verdachten die worden 
verhoord voor feiten waarvoor geen voorlopige hechtenis is toegelaten – alleen 
rechtsbijstand in het opsporingsonderzoek, als zij zelf bereid en in staat zijn om daarvoor te 
betalen.967 Wij kunnen dan ook vaststellen dat het merendeel van de niet voorlopig gehechte 
verdachten in het vooronderzoek – afgezien van het verdachtenverhoor, dan wel de periode 
van de inverzekeringstelling – geen rechtsbijstand (zullen) hebben.968 Toevoeging van 
gefinancierde rechtsbijstand op verzoek van de (niet-gedetineerde) verdachte is in het 
algemeen pas mogelijk voor de fase van de berechting.969 Dan is het opsporingsonderzoek al 
voltooid. 
 
Alleen een aangehouden verdachte tegen wie de bewaring wordt bevolen heeft – naar 
huidige maatstaven en komend recht – een recht op rechtsbijstand ‘van overheidswege’ 
voor de duur van de gehele aanleg (art. 42 lid 1 Sv; art. 1.4.2.1.6 lid 1). Daarbij verdient 
tegelijkertijd aantekening dat – op basis van de huidige regelgeving (Wrb) – ná een 
veroordeling op basis van de draagkracht in een peiljaar dat vóór de aanhouding van de 

                                                             
966  Vgl. o.a. Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278, p. 6. Zie ook par. 1.5. 
967  Een nuance geldt voor de verdachten die in bewaring zijn gesteld en die voor het einde van het 

opsporingsonderzoek weer op vrije voeten zijn gesteld. Zij hebben een ambtshalve raadsman toegewezen 
gekregen. Maar voor deze groep geldt dan weer dat een deel van hen rekening zal hebben te houden met een 
terugvorderingsmaatregel op basis van de Maatregel kostenverhaal draagkrachtig veroordeelden. 

968  Alleen de verdachten die bereid en in staat zijn om zelf te betalen, alsmede de verdachten die in bewaring 
zijn gesteld en vervolgens zijn heengezonden, zijn voorzien van rechtsbijstand. De laatste groep zal dan weer 
rekening hebben te houden met de terugvorderingsmaatregel. 

969  Op vertoon van de dagvaarding of – in het voorgestelde systeem – de procesinleiding. 
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verdachte ligt, wordt beoordeeld of de verdachte in aanmerking zou zijn gekomen voor een 
toevoeging op verzoek.970 Indien in dat peiljaar het inkomen of het vermogen van de 
verdachte boven de toevoegingsgrenzen uitkomt, zal de verdachte het totale bedrag dat de 
Staat aan zijn raadsman heeft uitbetaald in verband met de door deze geleverde 
rechtsbijstand, aan de Staat te hebben (terug-)betalen. Een deel van de verdachten in de 
meest ernstige zaken (namelijk de zaken waarin een bevel bewaring is afgegeven), zal er 
dan ook vanuit moeten gaan, dat hij de kosten voor rechtsbijstand bij veroordeling aan de 
Staat zal hebben terug te betalen. Dat maakt dat ten aanzien van deze verdachten niet op 
voorhand verzekerd is dat de raadsman van zijn cliënt de vrijheid krijgt om een optimale 
verdediging in te richten. Wij moeten dan ook vaststellen dat zelfs in de (aller)zwaarste 
zaken de beschikbaarheid van rechtsbijstand in het opsporingsonderzoek niet is 
gegarandeerd, althans in elk geval niet verzekerd is dat de verdachte van (optimale) 
rechtsbijstand is voorzien. 
 
De gesignaleerde afhankelijkheid van de verdachte van rechtsbijstand betekent dat het 
functioneren van het voorgestelde stelsel als geheel – dat immers sterker dan het huidige 
stelsel berust op de verwachting dat een verdachte proactief tegenspraak levert – 
afhankelijk(er) is van (de kwaliteit van) het optreden van een raadsman.  
 

7.3. De verdachte en zijn raadsman 
 
Deze slotsom geeft aanleiding om nog iets nauwkeuriger naar de rol van de raadsman te 
kijken.  
 
Van de verdachte zonder raadsman kan worden verwacht dat hij zijn visie geeft op de 
feitelijke informatie die in het dossier is opgenomen. Van de verdachte zonder raadsman 
kan ook nog wel worden verwacht dat hij in een eenvoudige zaak een aantal relevante 
vragen kan stellen aan een getuige die ter terechtzitting wordt gehoord, of dat hij ter 
terechtzitting een aantal documenten kan overleggen (loonstrookjes of bankafschriften, 
bijvoorbeeld), waarover hij zelf beschikt. Maar daarmee houdt het eigenlijk wel op. 
 
Een raadsman is vereist voor (vrijwel) alle situaties waarin het dossier, zoals tot stand 
gekomen op basis van het onderzoek van politie en justitie en dat is samengesteld onder 
verantwoordelijkheid van de officier van justitie, feitelijk moet worden aangevuld of feitelijk 
moet worden genuanceerd. Daarmee bedoelen wij de situaties waarin nieuw ontlastend 
feitenmateriaal (afkomstig van gegevens, stukken, getuigen of deskundigen) aan het dossier 
moet worden toegevoegd (aanvulling), of waarin bestaand feitenmateriaal (met nieuwe 
gegevens, stukken, getuigen of deskundigen) moet worden ontkracht, bestreden of in een 
ander licht moet worden geplaatst. Dit alles kunnen wij samenvatten met de hiervoor reeds 
gebruikte term ‘feitenonderzoek à décharge’. Dit feitenonderzoek verlangt dat de 
verdediging gebruik maakt van de mogelijkheden die in het opsporingsonderzoek en in de 
fase van de berechting bestaan tot het verkrijgen van nieuwe informatie, documenten en 
gegevens en tot het horen van getuigen en deskundigen. 
 
De verdachte zonder raadsman zal in het algemeen niet in staat zijn om zelfstandig 
(deugdelijk en voldoende) feitenonderzoek à décharge te verrichten. Zijn mogelijkheden zijn 
dan ook veelal beperkt tot hetgeen hij met zijn eigen verklaring kan bewerkstelligen. In zijn 
verklaring kan hij hooguit het feitenmateriaal in het voorliggende strafdossier uitleggen, 
bestrijden, nuanceren of van een andere verklaring voorzien. Voor zover het feitelijke 
fundament voor zijn tegenspraak niet reeds in het voorliggende strafdossier te vinden is, zal 
hij zijn verweren niet zonder raadsman van een aanvullende feitelijke onderbouwing 
kunnen voorzien. Daarom moet worden vastgesteld dat de verdachte zonder raadsman in 

                                                             
970  Maatregel kostenverhaal draagkrachtig veroordeelden, gebaseerd op art. 43 lid 3 Wrb. Zie par. 2.2.5. 
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zijn tegenspraak wordt beperkt, omdat hij niet zelfstandig in staat is om zijn tegenspraak 
door feitenonderzoek à décharge van het noodzakelijke feitelijke fundament te voorzien. 
 
Uit de focusgroepen is de indruk verkregen dat rechters en officieren van justitie onder 
omstandigheden best bereid zijn om mee te denken met de verdachte die zonder raadsman 
procedeert (par. 5.3). Naar de aard der zaak kan dat meedenken echter slechts betrekking 
hebben op (de interpretatie van) hetgeen reeds als feitenmateriaal in het dossier 
voorhanden is. Openbaar ministerie en rechter zijn slechts beperkt in staat tot feitelijke 
verbreding van het dossier ten behoeve van de verdediging, omdat daarvoor vereist is dat 
men weet wat de verdediging feitelijk zou willen aanvullen en waar dat materiaal 
voorhanden is. Mogelijk dat een zittingsrechter op grond van een verweer ter zitting besluit 
dat dan nog maar een getuige moet worden gehoord, maar veel structureler of 
systematischer kan de rechter (en de officier van justitie) de verdachte op dit punt in het 
algemeen niet te hulp schieten. Het gebrek aan een raadsman kan, kortom, door de andere 
procesdeelnemers niet (voldoende) worden gecompenseerd. 
 
Ook anderszins wordt in het strafproces het nodige van de raadsman verwacht. Zijn 
aanwezigheid bij verhoren van verdachte, getuigen en deskundigen schept onder meer de 
(impliciete) verwachting bij de latere gebruiker van het proces-verbaal van verhoor dat in 
deze verhoren de tegenspraak in beginsel voldoende tot zijn recht zal zijn gekomen en het 
proces-verbaal van het verhoor een volledige en juiste weergave van het daarin 
verhandelde vormt. De verwachting is voorts dat de raadsman bij de rechter-commissaris 
de onderzoekswensen indient, waarvan de later oordelende rechter van oordeel is dat zij in 
redelijkheid in die fase al hadden kunnen worden ingediend; zie par. 7.2.1.2.2. Van de 
raadsman wordt verwacht dat hij verzoeken tot het horen van getuigen en deskundigen bij 
de rechter-commissaris, in eerste aanleg en in hoger beroep voldoende en voldoende 
dringend motiveert; dat is zijn verantwoordelijkheid. Van de raadsman wordt verwacht dat 
hij ter terechtzitting de tegenspraak formuleert op feiten en recht. Van de raadsman wordt 
in hoger beroep verwacht dat hij de bezwaren tegen het vonnis van de rechtbank 
nauwkeurig en volledig aanvoert. 
 
Waar de raadsman op één van deze punten tekortschiet,971 wordt bij andere procespartijen 
ten onrechte de indruk gewekt dat de tegenspraak van de verdachte volledig is geweest. 
Bijvoorbeeld: als in hoger beroep geen bezwaren worden aangevoerd tegen bepaalde 
onderdelen van het vonnis, dan is de systematische gevolgtrekking dat zulke bezwaren niet 
bestaan, dan wel dat de beslissing om tegen deze onderdelen van het vonnis geen bezwaren 
aan te voeren het gevolg is van geïnformeerde, weloverwogen keuzen die de verdachte al 
dan niet in samenspraak met zijn raadsman heeft gemaakt. Er wordt door een tekortkoming 
van de raadsman verzuimd optimaal tegenspraak te leveren, maar de rechter gaat er van uit 
(kan er van uitgaan? mag er van uitgaan?) dat de tegenspraak wél volledig is geweest. De 
verdachte wordt zodoende het slachtoffer van de tekortschietende raadsman. En in 
sommige gevallen, zo moet worden toegevoegd, van een structureel tekortschietende 
regeling: de aanwezigheid van de raadsman bij het politieverhoor van verdachte schept de 
verwachting dat in het verhoor de tegenspraak in beginsel voldoende tot zijn recht is 
gekomen en het proces-verbaal van verhoor een volledige en juiste weergave van het 
verhandelde vormt, maar de wettelijke regeling van het politieverhoor geeft de raadsman 
onvoldoende instrumenten in handen om die verwachting daadwerkelijk waar te maken 
(par. 3.2.8.1).  
 

                                                             
971  Wij laten hier de opzichtig, voor alle procesdeelnemers kenbaar tekortschietende raadsman buiten 

beschouwing, omdat in zo’n geval op de rechter uit hoofde van artikel 6 lid 3 onder c EVRM de verplichting 
komt te rusten om dit tekortschieten te redresseren; zie par. 1.5. 
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Zo zien wij dat enerzijds in het voorgestelde (maar tot op zekere hoogte ook al in het 
huidige) stelsel de verdachte voor zijn verdediging en voor het bieden van tegenspraak voor 
een belangrijk deel afhankelijk is van een raadsman. Tegelijkertijd zien wij anderzijds dat de 
beschikbaarheid van optimale rechtsbijstand voor de verdachte zelfs in de zwaarste zaken 
niet is gegarandeerd en in de lichtere zaken in het opsporingsonderzoek in de meeste 
gevallen geheel ontbreekt. En wij zien dat de verdachte de risico’s van een suboptimaal 
presterende raadsman draagt. 
 

7.4.  De vele functies van de procesinleiding 
 
Eén van de belangrijkste vernieuwingen die in de voorstellen wordt gelanceerd is de 
procesinleiding. De voorgestelde procesinleiding vervult vele functies. Zij markeert het 
moment waarop het openbaar ministerie zijn opsporingsonderzoek voltooid acht; zij 
informeert de verdachte dat volledig en onbeperkt kennis genomen kan worden van de 
processtukken (art. 1.8.8/1.8.1.8); zij informeert de verdachte over de uitkomst van de 
vervolgingsbeslissing en geeft de (min of meer) definitieve beschuldiging weer; zij 
informeert de verdachte over een aantal van zijn rechten (art. 4.1.1.2) én zij bewerkstelligt 
dat de strafzaak de fase van de berechting betreedt, waarmee de 
dossierverantwoordelijkheid overgaat op de (voorzitter van) de rechtbank (zie par. 4.6.2). 
Zij behelst aldus ook de sluiting van het opsporingsonderzoek; zie par. 4.4.1. 
 
Hiervoor – in par. 7.2.2.3 – zagen wij, dat verdachten die niet in voorlopige hechtenis 
verblijven, tijdens het opsporingsonderzoek in het algemeen geen raadsman zullen hebben. 
Tussen hun verhoor en het moment waarop een procesinleiding aan hen wordt betekend, 
worden zij (wettelijk) niet (verplicht) van overheidswege geïnformeerd over de voortgang 
van het onderzoek en hun recht om de rechter-commissaris te vragen om 
onderzoekshandelingen te verrichten (par. 6.3.3.2). Het eerste moment waarop deze 
verdachten feitelijk kunnen gaan mee procederen, is ná de ontvangst van de procesinleiding 
(op vertoon waarvan zij eventueel gefinancierde rechtsbijstand kunnen krijgen) en het 
daaruit voortvloeiende recht op kennisneming van (alle) processtukken. Op dit moment is 
de vervolgingsbeslissing al genomen (art. 3.1.1) Het beïnvloeden van de 
vervolgingsbeslissing – het centrale doel van het oude GVO – is dan dus al een gepasseerd 
station (par. 4.6.2). 
 
In het vooronderzoek ontbreekt ten aanzien van ‘vrije voeters’ een kader, waarbinnen ná de 
ontvangst van dossier en beschuldiging, maar vóór de definitieve vervolgingsbeslissing, het 
feitenonderzoek à décharge zich kan afspelen. Dat feitenonderzoek moet in het voorgestelde 
wetboek praktisch gezien plaatsvinden in de fase van de berechting, in een voorfase die 
ertoe dient om de te inventariseren of de zaak klaar is om inhoudelijk ter zitting te worden 
behandeld. Deze fase staat onder leiding van de voorzitter van de rechtbank, die in de 
voorgestelde wettelijke regeling enerzijds dossierverantwoordelijk is, maar anderzijds voor 
de aanvulling van het dossier op verzoek van de verdediging (anders dan door het horen 
van getuigen en deskundigen) geen (voldoende) instrumenten en voorschriften heeft 
meegekregen. De bevoegdheden daartoe zijn (in het kader van het opsporingsonderzoek) 
neergelegd bij de rechter-commissaris, maar ontberen een voldoende (heldere) regeling – 
helemaal waar het de toepassing van die bevoegdheden in de fase van de berechting betreft 
(par. 4.3). 
 
De voorgestelde regeling lijkt vooral geïnspireerd door de wens om (onnodige) 
aanhoudingen van het onderzoek ter terechtzitting te voorkomen. Die worden in het huidige 
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systeem regelmatig – maar niet uitsluitend972 – veroorzaakt door (late) verzoeken van de 
verdediging om (alsnog) getuigen te horen. Dat verklaart waarom de voorgestelde regeling 
het perspectief van de zittingsrechter lijkt te kiezen en vooral bedoeld lijkt om de 
verdediging te bewegen om haar getuigenverzoeken zoveel mogelijk vóór de terechtzitting 
te doen en zo mogelijk vóór de terechtzitting te laten uitvoeren. Dat is een ander perspectief 
dan de (bredere) vraag of de verdediging – met name in het geval van ‘vrije voeters’ –  
voorafgaand aan de vervolgingsbeslissing en de (inhoudelijke) terechtzitting voldoende 
gelegenheid heeft gehad om haar feitenonderzoek à décharge te verrichten. Vanuit dát 
perspectief ontstaat de vraag naar een onderzoekskader of onderzoeksfase, gelegen ná het 
verstrekken van inzage in het dossier en de beschuldiging, maar vóór de (definitieve) 
vervolgingsbeslissing en in elk geval vóór de aanvang van de berechting (die in het 
voorgestelde wetboek begint met het uitbrengen van de procesinleiding). Die perspectieven 
zijn met elkaar te verenigen, maar het is onzes inziens de vraag of dat in het voorliggende 
voorstel voldoende is gelukt. 
 

7.5.  De verwachting van tegenspraak en de verantwoordelijkheid van de 
strafrechter 

 
De opvattingen van de onderzoeksgroep Strafvordering 2001 en de voorstellen voor een 
gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering hebben gemeen, dat de verdachte in 
toenemende mate als ‘autonome partij’ in het strafproces wordt gepositioneerd. De vrijheid 
van de verdachte om een eigen procespositie te kiezen, heeft als keerzijde dat aan de door 
de verdachte gemaakte keuzen ook rechtsgevolgen kunnen worden verbonden.973 Met deze 
nieuwe positionering heeft de verdachte tot op zekere hoogte een 
medeverantwoordelijkheid opgedrongen gekregen voor het verloop van het proces. De 
aandacht van de rechter wordt gericht op de onderdelen van het dossier of de zaak, waarop 
tegenspraak wordt geboden. Waar verzoeken tot het verrichten van onderzoekshandelingen 
onvoldoende worden gemotiveerd, mag de rechter deze verzoeken afwijzen. Waar 
tegenspraak (of in hoger beroep: bezwaar tegen het vonnis in eerste aanleg) uitblijft, mag de 
rechter al snel er van uitgaan dat zulke tegenspraak niet mogelijk of niet gewenst is. Als het 
uitblijven van tegenspraak echter het gevolg is van een tekortschietend vermogen van de 
verdachte om adequaat tegenspraak te bieden, dan wel van een suboptimaal functionerende 
raadsman, dan leidt deze gerichtheid op de tegenspraak die wél wordt gegeven mogelijk tot 
een onjuiste uitkomst van het proces. Maar tegelijk kan in dat geval systematisch gezien aan 
andere partijen in het strafproces (met name de rechter) ook moeilijk worden verweten dat 
de uitkomst van de strafprocedure materieel onjuist is geweest: dan had de verdachte maar 
eerder, beter en/of uitputtender tegenspraak moeten bieden. 
 
Deze kwestie komt op scherp te staan met de vraag hoe de rechter dient om te gaan met een 
verzoek dat, of tegenspraak die, ‘te laat’ wordt gedaan. De suggestie in de rapporten van de 
onderzoeksgroep Strafvordering 2001, de Contourennota en de concept MvTs is dat de 
rechter de ontijdigheid van het verzoek kan aangrijpen om het af te wijzen; zie daartoe par. 
7.2.1.2. Ook de Hoge Raad is, zoals opgemerkt, van oordeel dat voor verzoeken die in hoger 
beroep de omstandigheid “dat het verzoek eerder had kunnen en redelijkerwijs ook had 
moeten worden gedaan” mede dragend kan zijn voor de afwijzing ervan.974 In extremis 
betekent dit dat de verdachte die onvoldoende scherp, attent en tijdig procedeert, zijn 
rechten op inhoudelijke beoordeling van zijn tegenspraak verspeelt, omdat hij procedureel te 
laat in actie blijkt te zijn gekomen.  
                                                             
972  Bijvoorbeeld ook, zo komt naar voren uit de focusgroepen (zie par 5.2.3), doordat andere betrokkenen – 

reclassering, NFI – de hun gestelde deadlines vaak niet weten te halen of verzuimd is om het slachtoffer of 
een tolk op te roepen. 

973   Groenhuijsen & Knigge 1999, p. 87; Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278, p. 12.; zie hierover uitgebreider 
par. 1.2. 

974  HR 1 juli 2014, NJ 2014/441 m.nt. M.J. Borgers. 
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De verschuiving naar een systeem waarin de verdachte meer (mede-)verantwoordelijk is – 
althans (mede-)verantwoordelijkheid dient te nemen – voor het proces, lijkt 
noodzakelijkerwijze met zich te brengen dat de verdachte ook – tot op zekere hoogte en in 
zekere zin – meer medeverantwoordelijk wordt voor het resultaat van het proces. Het één 
kan volgens ons niet goed los worden gezien van het ander. Deze verschuiving zet spanning 
op het bestaande stelsel, dat nog steeds is gebouwd op het inquisitoire fundament van 1926. 
Die spanning uit zich op verschillende thema’s. Een aantal daarvan benoemen wij kort. 
 
De eerste kwestie is wat de medeverantwoordelijkheid van de verdachte voor het resultaat 
van het proces (over de band van zijn processuele medeverantwoordelijkheid) betekent 
voor de verantwoordelijkheid van de rechter voor de materiële juistheid van de uitkomst 
van het proces. Waar de verdachte tot op zekere hoogte en in zekere zin 
medeverantwoordelijk wordt voor het bereiken van een materieel juiste uitkomst van de 
strafzaak, kan de rechter daarvoor niet zonder meer ten volle verantwoordelijk worden 
gehouden. Uiteraard houdt de rechter een eigen verantwoordelijkheid, maar wat die 
verantwoordelijkheid precies inhoudt en tot hoever die verantwoordelijkheid van de 
rechter dan strekt, wordt niet benoemd. 
 
In de Contourennota en de concept MvTs wordt gesproken over de (volle) 
verantwoordelijkheid van de rechter voor de “volledigheid van het onderzoek ter 
terechtzitting, de wijze waarop het proces wordt gevoerd (mede in het licht van het recht op 
een eerlijk proces) en de juistheid van de einduitspraak”.975 Maar wat houdt dat begrip 
‘juistheid van de einduitspraak’ in, als in de verschillende concept MvTs, noch in de 
Contourennota de rechter (ook) verantwoordelijk wordt gehouden voor het vinden van de 
materiële waarheid of het bereiken van de materieel juiste uitkomst van de strafzaak? Zijn 
wij té kritisch als wij licht zien tussen deze begrippen? 
 
Dat het voorgestelde strafproces diffuus is waar het betreft de verantwoordelijkheid van de 
verschillende partijen voor het bereiken van de materieel juiste uitkomst van het 
strafproces, is het meest eenvoudig te onderkennen in de regeling van het hoger beroep: als 
partijen daartegen geen bezwaren aanvoeren, staat de bewezenverklaring en de 
bewijsconstructie in hoger beroep in beginsel niet ter discussie. Maar het gerechtshof mag 
de bewijsbeslissing en de bewijsconstructie corrigeren. Dat mag het hof zowel ten voordele 
als ten nadele doen van de partij die in appel is gekomen. Maar het hof hoeft de 
bewijsbeslissing en de bewijsconstructie niet te controleren – althans, als het hof dat niet 
ambtshalve doet, dan lijkt tegen dat verzuim geen cassatie toegelaten.976 De 
verantwoordelijkheid van het hof voor de materieel juiste uitkomst van de zaak is in de 
voorgestelde wettelijke regeling van het hoger beroep kortom weinig nauwkeurig 
vastgelegd. 
 
In dit verband is veelzeggend de reactie van de minister op de kanttekening dat het 
voorgestelde proces- en beslissingsmodel in hoger beroep afbreuk zou kunnen doen aan de 
verantwoordelijkheid van de appelrechter voor de materiële juistheid van de 
bewezenverklaring. “Deze verantwoordelijkheid blijft echter in zoverre bestaan dat de 
appelrechter wel ten volle de bewijsvraag moet blijven beoordelen indien hierover verweer 
wordt gevoerd in de fase van het hoger beroep.”977 Deze reactie raakt de kern: de verweren 
die door de verdachte worden aangedragen, bepalen de rechterlijke aandacht. De ‘juistheid’ 
van de rechterlijke beslissing wordt dan ook – zo moeten wij de minister begrijpen – 

                                                             
975  Vgl. Kamerstukken II 2009/10, 32177, 3, p. 80 en Concept MvT Boek 4, p. 19. 
976  Maar mogelijk ook weer wel, als de Hoge Raad het criterium “het belang van een goede rechtsbedeling” aldus 

gaat invullen, dat de niet-ambtshalve vernietiging van een ondeugdelijke bewijsconstructie in strijd is met 
het belang van een goede rechtsbedeling. Maar hoe dan ook is onduidelijkheid thans troef.  

977   Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278, p. 93. 
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afgemeten aan de voorafgaande procedure – en niet (primair) aan de vraag of in die 
beslissing de materiële waarheid wordt benaderd.  
 
Eerder – in par. 2.3.1 – stelden wij vast dat de typering van de Nederlandse strafrechter als 
een actieve rechter die zelf verantwoordelijk is ten aanzien van de vaststelling van de feiten 
en een actieve rol heeft in de waarheidsvinding, op een cultuurkenmerk van ons stelsel 
duidt, dat nergens met zoveel woorden in een wettelijke bepaling is geborgd. Inmiddels is 
de vraag gerechtvaardigd of deze typering onder het gemoderniseerde wetboek eigenlijk 
(nog) wel juist is. Het netto resultaat is onzekerheid voor de verdachte: hij weet enerzijds 
niet tot hoe ver zijn eigen medeverantwoordelijkheid strekt en hij kan anderzijds niet 
(zonder meer) rekenen op de volle, ambtshalve verantwoordelijkheid van de rechter. 
 
Een tweede punt van spanning is dat naar de mate waarin het procesverloop en de uitkomst 
daarvan meer afhankelijk wordt gemaakt van de tegenspraak die de verdachte levert, een 
verschil tussen verdachten onderling zichtbaar zal worden. Een hoogopgeleide, mondige 
verdachte zal beter in staat zijn om effectief tegenspraak te leveren, dan een laagopgeleide, 
meer timide verdachte. Welbeschouwd is dat reeds nu het geval bij het verhoor van de 
verdachte, waar de mondige verdachte een voorsprong heeft (vgl. par. 3.2.5.1). Een 
veronderstelling – zo die zou bestaan – dat de officier van justitie en/of de rechter dergelijke 
verschillen tussen verdachten zouden (kunnen) onderkennen en daarvoor zullen 
compenseren, en dus de minder effectief opererende verdachten bij hun tegenspraak zullen 
(kunnen) ondersteunen, kan nergens op worden gebaseerd. Een ander – meer evident – 
verschil tussen verdachten ligt in hun financiële draagkracht: het merendeel van de ‘vrije 
voeters’ kan in het opsporingsonderzoek alleen beschikken over rechtsbijstand als zij 
(bereid en vooral) in staat zijn om zelf een advocaat te betalen. Wie meer geld heeft, is beter 
in staat zijn tegenspraak te organiseren. 
 
Dit brengt met zich dat in het ontwerp van een strafprocedure die (meer) op de tegenspraak 
van de verdachte is gebaseerd – waarin de verdachte meer medeverantwoordelijk wordt 
gemaakt voor het proces en daarmee tot op zekere hoogte ook voor het bereiken van de 
materieel juiste uitkomst daarvan – expliciet onder ogen moet worden gezien dat hierdoor 
verschillen tussen verdachten zullen ontstaan. Dan moet vervolgens uitdrukkelijk 
stilgestaan worden bij de vraag of het stelsel voor zulke verschillen moet corrigeren en zo ja, 
hoe een dergelijk correctiemechanisme dan effectief geconstrueerd zou kunnen worden. Het 
meest voor de hand liggende correctiemechanisme bestaat in de beschikbaarheid van 
rechtsbijstand. Als alle verdachten van adequate rechtsbijstand zouden zijn voorzien, dan 
kan dat een belangrijk deel van de verschillen tussen verdachten onderling wegnemen. Dat 
is aanleiding voor de aanbeveling om het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand in 
samenhang met de voorstellen voor een gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering te 
herzien. 
 
Een derde punt van spanning ziet op de ruimte die de verdachte wordt geboden voor 
onderzoek à décharge. Waar tegenspraak van de verdachte wordt verwacht, bestaat de 
behoefte – de noodzaak – om de bevoegdheden van de verdachte tot het verzamelen van 
tegensprekelijk feitenmateriaal uitdrukkelijk te regelen. In het huidige Wetboek van 
Strafvordering zijn deze onderzoeksbevoegdheden in het algemeen slechts impliciet 
geregeld: de rechter-commissaris heeft allerhande ambtshalve onderzoeksbevoegdheden en 
de verdediging kan de rechter-commissaris verzoeken om in het belang van het onderzoek à 
décharge van zijn ambtshalve bevoegdheden gebruik te maken. Deze vorm stamt uit de tijd 
dat de rechter-commissaris nog zelf belast was met het onderzoek. Opmerkelijk genoeg 
wordt in het voorgestelde systeem enerzijds bevestigd dat de rechter-commissaris in 
beginsel geen eigenstandige rol heeft in het (opsporings-)onderzoek, maar wordt anderzijds 
vastgehouden aan de vorm van (mede ambtshalve aan te wenden) bevoegdheden van de 
rechter-commissaris, die langs de weg van een verzoek tot het verrichten van ‘onderzoeks-
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handelingen’ door de verdediging kunnen worden geactiveerd. Een regeling die voorschrijft 
wie in welke fase van het proces op welke wijze het door de rechter-commissaris 
verzamelde materiaal op relevantie selecteert en aan het strafdossier toevoegt, ontbreekt 
evenwel. Het ontbreken van een dergelijke regeling is begrijpelijk in een systeem waarin 
deze bevoegdheden primair als eigen onderzoeksbevoegdheden van de rechter-commissaris 
worden gezien: net zo min als de officier van justitie, heeft de rechter-commissaris nadere 
instructie nodig over de wijze waarop hij de resultaten van zijn bevoegdheden ten behoeve 
van zijn onderzoek selecteert en aan het dossier toevoegt. Juist in het ontbreken van een 
nadere regeling herkennen wij dan ook de oude vorm van de zelfstandig en ambtshalve 
onderzoekende rechter-commissaris. Maar die rechter-commissaris hebben wij al geruime 
tijd achter ons gelaten. 
 

7.6.  Beantwoording van de onderzoeksvragen 
 
Zo komen wij aan de beantwoording van de onderzoeksvragen. Wij herhalen de centrale 
probleemstelling van het onderzoek: 
 

Welke verwachtingen978 liggen in het (huidige en) komende nationale strafproces(-
recht) ten aanzien van de verdediging in strafzaken besloten in relatie tot de 
verdediging ten gronde, welke randvoorwaarden en instrumenten behoeft de 
verdediging (nog) om aan die verwachtingen te kunnen voldoen en op welke wijze 
kunnen binnen dat kader de gevolgen van en de risico’s voor een verdachte zonder 
(adequaat functionerende) raadsman worden gemitigeerd? 

 
Deze probleemstelling is uitgesplitst in negen onderzoeksvragen, die wij nu als volgt 
beantwoorden:  
 

A. Welke verwachtingen ten aanzien van de verdediging liggen in het huidige en komende 
strafproces(-recht) besloten in relatie tot de verdediging ten gronde (in eerste aanleg en 
in hoger beroep) en op welke wijze wordt/is het niet voldoen aan die verwachtingen 
gesanctioneerd? 

 
Toegespitst op de tijdens dit onderzoek beschikbare (concept) tekst van het 
gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering en de daarbij behorende concept MvTs, 
alsmede de daaraan voorafgaande Contourennota, is de belangrijkste verwachting naar ons 
oordeel dat de verdachte tegenspraak levert op de tegen hem ingebrachte beschuldiging. De 
tweede verwachting is dat de verdachte medeverantwoordelijkheid neemt voor het verloop 
van het strafproces. In de voorgestelde regeling ligt onzes inziens de verwachting besloten 
dat de verdachte zo vroeg als mogelijk is (pro-)actief mee procedeert en derhalve onder 
omstandigheden ook in het opsporingsonderzoek, (ook) als hij nog niet de beschikking heeft 
gekregen over het (volledige) procesdossier en een (min of meer) definitieve beschuldiging. 
In de fase van hoger beroep vertaalt de verwachting van tegenspraak zich in de verwachting 
dat de verdachte naar voren brengt wat zijn bezwaren zijn tegen het vonnis in eerste aanleg.  
 
Deze verwachtingen gaan verder dan de verwachtingen die onder het huidige Wetboek van 
Strafvordering op de verdediging liggen. Met name de verwachting dat de verdachte 
medeverantwoordelijkheid neemt voor het verloop van het strafproces en zo vroeg mogelijk 

                                                             
978  Zoals in par. 1.3 reeds aan de orde kwam, wordt de term ‘verwachtingen’ hier gebruikt met het oog op de 

vraag wat van de verdediging wordt verlangd in relatie tot de verdediging ten gronde. De oorspronkelijk in 
het kader van dit onderzoek gehanteerde probleemstelling betrof de vraag welke ‘eisen’ in het wettelijk en 
jurisprudentieel kader ten aanzien van de verdediging besloten liggen. Bij nadere beschouwing hebben wij 
evenwel geconcludeerd dat de vraag naar ‘eisen’ in de context van het onderhavige onderzoek minder voor 
de hand lag. 
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(pro-)actief mee procedeert, is ten opzichte van de huidige stand van het recht nieuw te 
noemen. 
 
De sanctionering van (het niet voldoen aan) deze verwachting en de daaraan gekoppelde 
verantwoordelijkheid is in het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering diffuus, maar 
naar ons oordeel reëel. De verdachte die – in de opvatting van een later oordelende rechter 
– onvoldoende vroeg, onvoldoende (pro-)actief heeft mee geprocedeerd, kan procedurele 
drempels, belemmeringen of mogelijk zelfs sancties ondervinden, als hij in een later stadium 
probeert zijn tegenspraak vorm te geven of van een feitelijk fundament te voorzien. Die 
drempel bestaat in elk geval in een toenemende motiveringsplicht voor zijn verzoeken naar 
de mate waarin het proces is voortgeschreden. Aan de rechter wordt daarbij soms meer, en 
soms minder uitdrukkelijk de mogelijkheid en de vrijheid gegeven om (in voorkomende 
gevallen) sancties aan het (onredelijk) stilzitten van de verdediging in het vooronderzoek te 
verbinden. De belemmering, dan wel sanctie, kan erin bestaan dat een verzoek van de 
verdachte als tardief wordt afgewezen. 
 
De verdachte die geen of onvoldoende doeltreffende bezwaren tegen het vonnis in eerste 
aanleg aanvoert, verliest de aanspraak op beoordeling van die punten door het gerechtshof. 
 

B. Welke verantwoordelijkheden voor de verdediging liggen daarin besloten?979 
 
De verantwoordelijkheden voor de verdediging zijn welbeschouwd identiek aan de hiervoor 
genoemde verwachtingen: de verdediging die niet aan de gestelde verwachtingen voldoet, 
schiet tekort in haar verantwoordelijkheden. Wij zien daarenboven een combinatie van de 
verwachting dat de verdachte in beginsel zo vroeg mogelijk (pro-)actief mee procedeert en 
een (diffuse) sanctioneringsmogelijkheid van het niet-voldoen aan die verwachting, die wij 
als méér dan een verantwoordelijkheid (of procesrisico) duiden (par. 7.2.1.2.2). Wij noemen 
deze combinatie van verwachting en mogelijke sanctionering een (impliciete) verplichting. 
Deze impliciete verplichting strekt zich ook uit tot het opsporingsonderzoek. Onder 
omstandigheden kan deze impliciete verplichting ook reeds gelden, als de verdachte nog niet 
de beschikking heeft gekregen over het (volledige) procesdossier en een (min of meer) 
definitieve beschuldiging. De verdachte loopt in die situatie immers het risico dat een later 
oordelende rechter tot de slotsom komt dat de verdachte in het opsporingsonderzoek al kon 
beschikken over voldoende processtukken om bepaalde onderzoekshandelingen te vragen, 
zodat een verzoek om deze onderzoekshandelingen uit te  voeren in een latere fase van het 
proces als tardief moet worden aangemerkt. Dan blijkt de verdachte, door niet al op basis 
van een nog incompleet dossier mee te procederen, een mogelijkheid te hebben verspeeld. 
 
De verwachting dat de verdachte tegenspraak biedt en (dus) in hoger beroep zijn bezwaren 
tegen het vonnis in eerste aanleg formuleert, wordt door ons niet als een (impliciete) 
verplichting gezien, maar wel als een onderdeel van het strafproces waarin een 
procesverantwoordelijkheid en bijbehorend procesrisico op de verdachte wordt gelegd. 
 

C. Welke noodzakelijke randvoorwaarden dienen aanwezig te zijn en over welke 
instrumenten dient de verdediging te kunnen beschikken, ten einde aan deze 
verantwoordelijkheden adequaat invulling te kunnen geven en welke strafvorderlijke 
instrumenten en voorzieningen daarvan zijn beschikbaar binnen het kader van het 
nieuwe wetboek? 

 

                                                             
979   In de oorspronkelijke offerte die ten grondslag ligt aan het onderhavige onderzoek werd in dit verband de 

term ‘verplichtingen’ gehanteerd. Gaande het onderzoek hebben de onderzoekers evenwel geconstateerd dat 
de term ‘verplichtingen’ in deze context niet, althans minder, juist voorkomt. 
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Zoals hiervoor – in par. 7.2.2. – is beschreven, zien wij in de verschillende concept MvTs de 
strafvorderlijke randvoorwaarden dat de verdachte in de loop van het proces (steeds) over 
(1) voldoende informatie beschikt over zijn rechtspositie, om zijn verdedigingsstappen zo 
snel mogelijk te kunnen zetten en dat hij daarvoor over (2) voldoende processuele middelen 
beschikt. Deze laatste randvoorwaarde kan nader worden onderscheiden in de 
beschikbaarheid van de processtukken; de beschikbaarheid van de beschuldiging; 
voldoende mogelijkheden van feitenonderzoek à décharge en een voldoende (rechts)positie 
in het kader van de verschillende verhoren om het tegensprekelijke verhaal naar voren te 
kunnen brengen. Voorts is een randvoorwaarde dat de verdachte over rechtsbijstand kan 
beschikken (par. 7.2.2). 
 
Informatie 
Ten aanzien van de voor de verdachte beschikbare informatie over zijn rechtspositie, 
hebben wij in par. 4.7 opgemerkt dat een niet-aangehouden verdachte die wordt verhoord, 
weet dat hij recht heeft op rechtsbijstand.980 Een aangehouden verdachte weet dat hij recht 
heeft op rechtsbijstand en dat hij recht heeft om desgevraagd en in ieder geval vanaf het 
eerste verhoor na aanhouding kennis te nemen van de processtukken.981 Een niet 
aangehouden en niet verhoorde verdachte weet (formeel) niets. Geen enkele verdachte 
wordt geïnformeerd over de mogelijkheid om (al in het vooronderzoek) 
onderzoekshandelingen te vragen aan de rechter-commissaris. De informatie die aan de 
verdachte van overheidswege wordt verstrekt, is dan ook onvoldoende om de verdachte in 
staat te stellen om aan de verwachtingen te voldoen. 
 
Processtukken en beschuldiging 
De tweede en derde randvoorwaarde voor het waarmaken van de verwachting dat de 
verdachte zo vroeg mogelijk (pro-)actief mee procedeert, is de beschikbaarheid van 
processtukken en een (min of meer definitieve) beschuldiging. Het uitgangspunt van de 
(huidige en) toekomstige regeling is dat de verdachte ‘vanaf het eerste verhoor na 
aanhouding’ recht heeft op inzage in de processtukken.982 Voorlopig gehechte verdachten 
krijgen bij de verplicht voorgeschreven ‘stand van zaken rapportage’ na ommekomst van 
drie maanden gevangenhouding inzage in de (voorlopige) beschuldiging en de tot dan 
beschikbare processtukken, voor zover kennisneming van deze processtukken niet door de 
officier van justitie wordt onthouden.983 In deze regeling signaleren wij meerdere 
tekortkomingen. 
 
De keuze om het recht op kennisneming van processtukken te verbinden aan het moment 
waarop de verdachte voor het eerst (na aanhouding) is verhoord, biedt ruimte voor tactisch 
uitstel van het recht op kennisneming van processtukken door het openbaar ministerie. Wij 
zagen dat met name de verdachte rechtspersoon in dit verband een kwetsbare positie heeft 
(par. 6.3.4). 
 
Voor niet-voorlopig gehechte verdachten is de regeling van de verstrekking van proces-
stukken nog onvoldoende effectief vormgegeven. In het opsporingsonderzoek geldt dat de 
verstrekking van processtukken door het openbaar ministerie aan de verdediging niet 
primair door de bestaande wettelijke regeling wordt beheerst. De praktijk van de 
verstrekking van processtukken wordt voor het belangrijkste deel bepaald door de 
werkprocessen van de politie en het openbaar ministerie, waarin veelal geen ruimte is voor 
beoordeling door de officier van justitie van de individuele stukken (zie par. 4.6.2 en par. 
5.2.1). Dit brengt met zich dat onder de huidige wettelijke regeling al geen garantie bestaat 
                                                             
980   Alsmede een recht op vertolking en vertaling: art. 1.4.1.6 lid 2/1.4.1.3 lid 2. 
981  Art. 1.4.1.6 lid 3/1.4.1.3 lid 3 (art. 30 Sv). Voorts wordt hem het recht op vertolking en vertaling meegedeeld: 

art. 1.4.1.6 lid 2/1.4.1.3 lid 2. 
982  Art. 1.8.4/1.8.1.4. 
983  Art. 2.10.5.1 lid 2. 
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dat een verdachte op zijn verzoek tijdig alle dan reeds beschikbare stukken ontvangt. De 
praktijk neemt een ‘andere route’ dan de minister destijds heeft voorzien, thans kennelijk 
nog steeds voorziet en bovendien ook voor wenselijk houdt (par. 4.6.2). Nu de voorgestelde 
regeling op dit punt wezenlijk niets anders inhoudt dan de bestaande, zien wij hierin geen 
verbetering optreden. Bezien vanuit de bestaande praktijk, berust de voorgestelde 
wettelijke regeling dan ook op een wankel fundament. Dat maakt de – in het 
gemoderniseerde wetboek opnieuw – gemaakte keuze om het voegen van processtukken 
niet aan wettelijke termijnen te binden problematisch.  
 
Na afronding van het opsporingsonderzoek – namelijk op het moment dat de officier van 
justitie de procesinleiding indient bij de voorzitter van de rechtbank – verschuift de verant-
woordelijkheid voor het dossier (onzes inziens) naar de (voorzitter van de) rechtbank (par. 
4.6.2). Het voorgestelde art. 1.8.1.4 lid 1 houdt in dat ‘zolang de berechting niet is 
aangevangen’ de kennisneming van de processtukken door de officier van justitie aan de 
verdachte wordt toegestaan. Bepalingen die regelen wie en op welke wijze inzage in de 
processtukken wordt verstrekt nadat (met het indienen van de procesinleiding) de 
berechting is aangevangen, ontbreken echter (par 4.6.2). 
 
Voorlopig gehechte verdachten hebben uit de verschillende vorderingen voorlopige 
hechtenis en uit de verplicht voorgeschreven ‘stand van zaken rapportage’ na ommekomst 
van drie maanden gevangenhouding kunnen opmaken hoe de beschuldiging tegen hen 
waarschijnlijk zal komen te luiden (art. 2.10.5.1). Ook krijgen voorlopig gehechte 
verdachten bij die ‘stand van zaken rapportage’ automatisch inzage in ten minste een deel 
van de processtukken. Een niet voorlopig gehechte verdachte wordt echter eerst na 
afronding van het opsporingsonderzoek – met de betekening van de procesinleiding – 
geïnformeerd over de beschuldiging. Deze verdachte heeft dan ook in de loop van het 
opsporingsonderzoek geen grondslag die het hem mogelijk maakt om in dat onderzoek te 
participeren (par. 6.3.3). 
  
De laatste tekortkoming die wij in het verband van de processtukken signaleren, is dat de 
impliciete verplichting van de verdachte om ook al in het opsporingsonderzoek (pro-)actief 
mee te procederen, onder omstandigheden zelfs als hij nog niet de beschikking heeft 
gekregen over het volledige procesdossier en een (min of meer) definitieve beschuldiging, 
lastig verenigbaar lijkt met het procesmodel dat in art. 6 EVRM besloten lijkt te liggen. De 
slotsom van onze beschouwing van de jurisprudentie op art. 6 EVRM is dat niet zonder meer 
van de verdachte gevergd kan worden dat hij zijn verdedigingsactiviteiten al vormgeeft, 
vóórdat het opsporingsonderzoek is afgerond en voordat hij een min of meer definitieve 
beschuldiging heeft ontvangen. Van de verdediging lijkt in zoverre geen proactief handelen 
te worden verlangd; de verdediging lijkt zich in het algemeen te mogen beperken tot reactief 
optreden tegen dossier en beschuldiging. Dit leidt tot de conclusie dat één van de 
ontwerpuitgangspunten van het voorgestelde Wetboek van Strafvordering op een wankele 
basis staat en uitdrukkelijk dient te worden heroverwogen. 
 
Feitenonderzoek à décharge 
Een vierde randvoorwaarde om te kunnen voldoen aan – met name – de verwachting van 
tegenspraak, is dat de verdachte over een doordachte en voldoende verzameling van 
feitelijke onderzoeksmiddelen/bevoegdheden beschikt om feitenonderzoek à décharge 
mogelijk te maken, alsmede – zo voegen wij daaraan toe – dat een helder kader bestaat 
waarbinnen dat feitenonderzoek à décharge kan plaatsvinden. 
 
Voor wat betreft het verhoor van getuigen en deskundigen worden daartoe in het 
opsporingsonderzoek ruime mogelijkheden gecreëerd. Na de betekening van de 
procesinleiding wordt echter een té beperkte periode gegeven (twee, maximaal vier weken) 
voor het opgeven van getuigen en deskundigen die door de rechtbank op basis van het 
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criterium van ‘verdedigingsbelang’ moeten worden beoordeeld (par. 4.6.3 en par. 4.7). Het 
standpunt in de concept MvT dat deze termijn voor de (niet voorlopig gehechte) verdachte 
volstaat en dat “niet voorstelbaar is dat het niet lukt om binnen vier weken verzoeken in te 
dienen”, 984 geeft blijk van onvoldoende begrip van de weerbarstige praktijk. Een termijn van 
twee, maar ook een termijn van vier, weken zal in de regel niet voldoende zijn om de 
verdachte in staat te stellen een raadsman aan te zoeken en voor die raadsman om een 
toevoeging te verkrijgen, de processtukken op te vragen bij het openbaar ministerie, deze 
processtukken te bestuderen, de stukken met de cliënt te bespreken en te beslissen welke 
vragen aan welke getuige en/of deskundige zouden moeten worden gesteld in het belang 
van de verdediging (par. 4.7 en par. 5.2.2). Verzoeken die na de (uitsluitend aan de 
verdediging) gestelde termijn worden gedaan, worden – voor zover zij door de voorzitter 
niet zijn ingewilligd; zie par. 4.4.1 – door de (voltallige) rechtbank beoordeeld met 
toepassing van het (herijkte) noodzakelijkheidscriterium. 
 
Zoals hiervoor in par. 7.2.2.2.2, is beschreven, heeft de rechter-commissaris in art. 2.7.8.2 lid 
1 een catalogus aan onderzoeksbevoegdheden gekregen met betrekking tot voorwerpen en 
gegevens, die ook op verzoek van de verdachte kunnen worden aangewend. De praktische 
bruikbaarheid van deze mogelijkheid moet echter niet overschat worden. Niet geregeld is 
namelijk op welke wijze (een selectie van) relevant materiaal dat door deze 
onderzoeksbevoegdheden wordt verkregen, aan het strafdossier moet worden toegevoegd. 
De rechter-commissaris lijkt daar zelf niet toe bevoegd te zijn. Dat klemt temeer in de fase 
ná het indienen van de procesinleiding door de officier van justitie, waarin de dossierverant-
woordelijkheid bij (de voorzitter van) de rechtbank is komen te liggen (par. 4.6.2).  
 
De huidige voorstellen rond de procesinleiding hebben tot gevolg dat de 
onderzoekshandelingen à décharge, waarvoor de bevoegdheden van de rechter-
commissaris met betrekking tot voorwerpen en gegevens in het opsporingsonderzoek 
gebruikt moeten worden, veelal eerst buiten het kader van dat opsporingsonderzoek 
(namelijk eerst in de fase van de berechting) kunnen worden ingeroepen. In die fase zijn de 
mogelijkheden tot het laten verrichten van aanvullend feitenonderzoek à décharge 
praktisch gezien mogelijk niet meer aanwezig: zie par. 4.3. Met de aanvang van het 
onderzoek op de terechtzitting verliest de rechter-commissaris zijn bevoegdheden ten 
aanzien van voorwerpen, documenten en gegevens, hetgeen betekent dat de verdachte alle 
mogelijkheden tot het verrichten van onderzoek à décharge ten aanzien van voorwerpen, 
documenten en gegevens op dat moment ook definitief verliest (par. 4.4.3). Een meer 
uitgebreide en uitdrukkelijke regeling van de onderzoeksmiddelen/bevoegdheden van de 
verdediging en hun kader wordt dan ook gemist. 
 
Verhoren 
De vijfde randvoorwaarde is dat de verdachte, in de situaties waarin hij door het afleggen 
van een verklaring bijdraagt aan het proces, voldoende ruimte heeft om het 
‘tegensprekelijke’ verhaal naar voren te brengen. Vanwege de inquisitoire invulling die het 
(met name: politiële) verdachtenverhoor in de Nederlandse procescultuur gebruikelijk 
krijgt, is niet zonder meer verzekerd dat de verdachte daar voldoende ruimte voor krijgt, 
zelfs indien hij wel is voorzien van rechtsbijstand. 
 
In de gevallen waarin de verdachte met bijstand van een raadsman door de politie wordt 
verhoord, is het de raadsman (alleen) toegestaan om direct na aanvang van het verhoor en 
direct voor afloop van het verhoor opmerkingen te maken of vragen te stellen.985 Daarmee 
kan de raadsman bewerkstelligen dat buiten de aan de verdachte gestelde vragen om, in het 
verhoor ontlastende of ‘tegensprekelijke’ feiten en omstandigheden aan de orde komen. Het 

                                                             
984  Concept MvT Boek 4, p. 15. 
985  Art. 5 lid 2 Besluit inrichting en orde politieverhoor. Zie par. 3.2.5.1. 
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is de raadsman echter op grond van de bestaande regeling (uitdrukkelijk)986 niet toegestaan 
om er tijdens het verhoor – door een moment van advies of overleg voorafgaande aan de 
beantwoording van een gestelde vraag – aan bij te dragen dat de verdachte in de 
beantwoording van de aan hem gestelde vragen ook voldoende aandacht aan 
‘tegensprekelijke’ of ontlastende informatie geeft. Voor het onderzoek ter terechtzitting 
ontbreekt een regeling van de wijze waarop bij gelegenheid van de ondervraging de 
rechtsbijstand tijdens die ondervraging vorm kan krijgen. In sommige zittingszalen is dit 
feitelijk – door de ruimtelijke inrichting van de zaal – (nog) onmogelijk. De verdachte die als 
getuige in de zaak van een medeverdachte wordt gehoord, heeft geen wettelijk recht op 
rechtsbijstand (par. 3.2.7). De mogelijkheden om in een dergelijk verhoor tegenspraak in te 
richten, zijn zo goed als niet-existent – terwijl het proces-verbaal van dat (getuigen-)verhoor 
in de eigen strafzaak zowel naar huidig als komend recht wél tegen de verdachte kan 
worden gebruikt (art. 341 lid 2 Sv, art. 4.3.2.3 lid 4; zie par. 4.4.4). 
 
Rechtsbijstand 
De zesde en mogelijk belangrijkste randvoorwaarde is dat een verdachte is voorzien van 
rechtsbijstand. Wij achten de verdachte – mede vanwege de bestaande cultuur, waarin 
rechters en openbaar ministerie zich welwillend en meedenkend opstellen ten aanzien van 
een verdachte zonder raadsman – in staat om in de meest eenvoudige zaken zelfstandig ter 
terechtzitting tegenspraak te bieden en om in dat verband vragen te stellen aan een ter 
terechtzitting gehoorde getuige of om ter terechtzitting aanvullende documenten of 
gegevens waarover hij zelf beschikt, aan de rechter over te leggen. Onder ogen moet echter 
worden gezien dat een niet onaanzienlijk aantal verdachten zelfs die verantwoordelijkheid 
niet (zelf) kan dragen. Het zelfstandig bevragen van deskundigen is, ook in meer eenvoudige 
zaken, voor een verdachte zonder raadsman te hoog gegrepen. Voor tegenspraak in 
complexere zaken, voor het verbreden van het dossier door aanvullend feitenonderzoek 
(getuigen, deskundigen, nieuwe stukken) én voor het aanzoeken van de rechter-
commissaris in het vooronderzoek, kan de verdachte niet zonder adequate rechtsbijstand. 
Anders geformuleerd: behalve in de meest eenvoudige zaken kan de verdachte de op hem 
gelegde verwachting dat hij tegenspraak  biedt en daartoe (zo vroeg als mogelijk is) (pro-) 
actief mee procedeert niet waarmaken, als hij niet is voorzien van rechtsbijstand. 
 
Een vergelijkbare conclusie trekken wij wat betreft het aandragen van bezwaren tegen het 
vonnis in eerste aanleg. Slechts in eenvoudige zaken – of slechts in het geval van eenvoudige 
bezwaren – kan de verdachte daartoe (uitgaande van een welwillende houding van de 
rechter en het openbaar ministerie) nog zelf in staat worden geacht. In alle behalve de 
meest eenvoudige zaken is rechtsbijstand dan ook een randvoorwaarde voor een adequate 
invulling en vervulling van de verwachtingen en daaraan gekoppelde 
verantwoordelijkheden die op de verdachte worden gelegd. 
 
De huidige regeling van de rechtsbijstand – waarvoor geen wijzigingsvoorstellen worden 
geformuleerd – houdt kort gezegd in dat zelfs in de zwaarste zaken, waarin de verdachte tot 
aan het begin van de terechtzitting in voorlopige hechtenis verblijft, adequate rechtsbijstand 
niet is verzekerd; zie daartoe (o.a.) par. 7.2.2.3.987 Voor niet voorlopig gehechte verdachten 
geldt dat zij in het opsporingsonderzoek veelal slechts gedurende de piketfase van 
rechtsbijstand zijn voorzien, en voor het overige slechts als zij bereid en in staat zijn zelf 
voor rechtsbijstand te betalen. Verreweg de meeste niet-gedetineerde verdachten hebben in 
het opsporingsonderzoek geen raadsman. Voor de fase van de berechting komt slechts een 
deel van de niet voorlopig gehechte verdachten in aanmerking voor gefinancierde 
rechtsbijstand. Dit brengt met zich dat de impliciete veronderstelling van de 

                                                             
986  Art. 5 en 6 Besluit inrichting en orde politieverhoor. Zie par. 3.2.5.1. 
987  Dit ook vanwege de al vaker genoemde terugvorderingsmaatregel van kosten voor rechtsbijstand van art. 43 

lid 3 Wrb – zie par. 2.2.5. 



Modernisering Wetboek van Strafvordering: consequenties voor de verdediging 

 

 
275 

gemoderniseerde regeling dat elke verdachte is voorzien van rechtsbijstand, dan wel zich 
kan voorzien van rechtsbijstand, onvoldoende door de feiten wordt gedragen. 
 

D. In welke aanvullende (buiten-)strafvorderlijke voorzieningen en gereedschappen zou de 
wetgever in het licht daarvan moeten voorzien?  

 
De wettelijke regeling rond de van overheidswege te verstrekken informatie zou versterkt 
kunnen worden. Met name zou aan alle verdachten – en niet slechts aan de aangehouden 
verdachten – meegedeeld moeten worden dat zij recht hebben op kennisneming van de 
processtukken. Voorts zou aan alle (verhoorde) verdachten meegedeeld moeten worden, 
dat zij al in het opsporingsonderzoek de rechter-commissaris kunnen vragen om 
onderzoekshandelingen te verrichten. 
 
De regeling van de inzage en beschikbaarheid van de processtukken en de beschuldiging blijft 
een moeilijk op te lossen vraagstuk. Enerzijds is de ‘beweging naar voren’ gebaseerd op het 
vertrouwen van de wetgever dat de verdachte zo vroeg als mogelijk is, in het proces de op 
zijn zaak betrekking hebbende stukken daadwerkelijk ontvangt, anderzijds kunnen er 
(grote) opsporingsbelangen bestaan om stukken zo laat mogelijk te verstrekken en wordt 
de wettelijke regeling ook nog eens doorkruist door de gegroeide werkwijzen en 
administratieve processen bij politie en openbaar ministerie. Deze knoop lijkt niet 
eenvoudig te ontwarren.  
 
Voor de wetgevingskeuzen die vervolgens (moeten) worden gemaakt, zijn dan naar ons 
oordeel twee mogelijke uitkomsten denkbaar. De eerste daarvan is dat de wettelijke 
regeling van de verstrekking van de processtukken zó dwingend wordt en ook zo dwingend 
van termijnen en sancties wordt voorzien, dat daadwerkelijk gegarandeerd kan worden dat 
verdachten in het vooronderzoek ten spoedigste alle op dat moment reeds bestaande 
processtukken ontvangen. Alleen op deze wijze kan de praktijk worden gedwongen een 
realistisch fundament te leggen onder de ambitie om de verdachte ‘naar voren’ (mee) te 
laten bewegen. Die oplossing brengt noodzakelijkerwijze met zich dat een aantal 
vervolgingen zal falen, omdat de later oordelende rechter vaststelt dat het openbaar 
ministerie er in het vooronderzoek niet in is geslaagd om zich aan de gestelde regels te 
houden. De onwenselijkheid van die consequentie erkennen en onderschrijven wij. Als die 
weg echter onbegaanbaar is, dan resteert slechts de vaststelling dat de wetgever onmachtig 
is (gebleken) om met (alleen) strafprocessuele voorschriften te garanderen of te 
bewerkstelligen dat verdachten tijdig en volledig inzage krijgen in alle beschikbare 
processtukken die niet formeel worden onthouden. Maar dan moet vervolgens die 
vaststelling – en dat is de tweede mogelijke uitkomst – uitdrukkelijk als 
ontwerpuitgangspunt van het gemoderniseerde wetboek worden aanvaard. Dat zou er dan 
toe moeten leiden dat uitgangspunt van de regeling wordt dat het startpunt voor 
verwachtingen ten aanzien van de verdachte het (geregistreerde) moment is waarop hij of 
zijn raadsman (aantoonbaar) de processtukken en de concept beschuldiging in zijn zaak 
heeft ontvangen. Doet men nóch het een, nóch het ander, dan wordt de wettelijke regeling, 
waarin van de verdachte wordt verwacht dat hij actief mee procedeert zodra dat kan, mede 
gebaseerd op de fictie dat de verdachte steeds is voorzien van de op zijn zaak betrekking 
hebbende processtukken. 
 
Ten aanzien van het feitenonderzoek à décharge zou onzes inziens veel gewonnen kunnen 
worden, indien een ontwerpuitgangspunt van het gemoderniseerde Wetboek van 
Strafvordering zou zijn, dat bij een tegensprekelijke verdediging óók wordt aanvaard dat zij 
feitenonderzoek doet om de tegenspraak van een fundament te voorzien. Dat biedt de 
ruimte om vervolgens het debat aan te gaan over de vraag hoe dat feitenonderzoek – in het 
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licht van mogelijke inbreuken op rechten van anderen – kan worden genormeerd988 en over 
de inrichting en inhoud van een procedure, waarin wordt bepaald op welke wijze en onder 
wiens verantwoordelijkheid het verkregen materiaal op relevantie kan worden geselecteerd 
en aan het dossier worden toegevoegd. In elk geval zou in de voorgestelde regeling moeten 
worden voorzien in een (eenvoudige maar bruikbare standaard-)procedure op grond 
waarvan het materiaal, dat de rechter-commissaris met gebruikmaking van een in art. 
2.7.8.2 lid 1 genoemde onderzoeksbevoegdheden heeft verkregen, op relevantie wordt 
geselecteerd en aan de processtukken wordt toegevoegd. Deze regeling en de bevoegdheden 
van de rechter-commissaris zouden in alle fasen van het strafproces beschikbaar moeten 
zijn.  
 
Als van de verdachte tegenspraak wordt verwacht, dan zou de wettelijke regeling van de 
situaties waarin de verdachte wordt verhoord mede rekening moeten houden met, en 
ruimte moeten bieden aan de tegensprekelijke functie van dat verhoor. Dit brengt met zich 
dat de regels omtrent de rechtsbijstand en de verslaglegging in deze verhoorsituaties 
opnieuw in dit licht zouden moeten worden bezien. Het onderscheid tussen het verhoor van 
de verdachte in zijn eigen zaak (wel rechtsbijstand) en het verhoor van deze zelfde persoon 
als getuige in de zaak van een medeverdachte (geen rechtsbijstand) is al sinds het de-auditu 
arrest achterhaald (nu sinds dat arrest ook de verklaringen die de verdachte in de zaak 
tegen een medeverdachte heeft afgelegd in zijn eigen zaak tegen hem kunnen worden 
gebruikt; zie par. 3.2.1). Dit onderscheid doet inmiddels gekunsteld aan en zou moeten 
worden opgeheven. 
 
Naar ons oordeel is (de beschikbaarheid van) rechtsbijstand het belangrijkste element van 
een eerlijk proces waarin tegenspraak als Leitmotiv geldt. De rechten die in het 
gemoderniseerde wetboek aan de verdachte worden toebedeeld en de verwachtingen en 
verantwoordelijkheden die op de verdachte worden gelegd, kunnen in de meeste zaken – en 
in elk geval: in alle zaken waar het ergens over gaat – alleen maar geëffectueerd worden als 
de verdachte is voorzien van rechtsbijstand. De regeling van de rechtsbijstand maakt 
zodoende onverbrekelijk onderdeel uit van de regeling van het strafproces. 
 
Wij hebben – par. 7.2.2.3 – geconcludeerd dat bij de moderniseringswetgever een onjuist 
beeld bestaat omtrent de beschikbaarheid van rechtsbijstand voor verdachten in het 
Nederlandse strafproces. De impliciete verwachting dat de verdachte hetzij rechtsbijstand 
heeft hetzij rechtsbijstand kan krijgen blijkt niet juist, in elk geval waar het betreft de 
rechtsbijstand tijdens het opsporingsonderzoek.989 Ten aanzien van de rechtsbijstand op de 
terechtzitting lijkt het (mogelijke) effect van terugvorderingsmaatregel van kosten voor 
rechtsbijstand van art. 43 lid 3 Wrb nog onvoldoende in de voorgestelde regeling te zijn 
doorgedrongen. Dit is aanleiding voor de aanbeveling dat een herijking van de regeling van 
de rechtsbijstand in strafzaken – alsmede de daartoe benodigde (adequate) financiering – 
een integraal onderdeel van de moderniseringsoperatie behoort te zijn. 
 

E. Welke maatregelen of aanpassingen zijdens de (strafrecht-)advocatuur zijn in het licht 
daarvan noodzakelijk of wenselijk, onder meer ten aanzien van ICT-voorzieningen (in 
relatie tot dossiervorming)? 

 

                                                             
988  Bijvoorbeeld: ‘Op verzoek van de verdachte (van een feit van nader omschreven ernst) vordert de rechter-

commissaris de uitleveringen van voorwerpen die zich onder een derde bevinden. Het verzoek van de 
verdachte is schriftelijk en bevat een beschrijving van de voorwerpen waarvan de uitlevering wordt verzocht 
en wijst aan bij wie de uitlevering moet worden bevolen. De rechter-commissaris geeft slechts gevolg aan het 
verzoek indien hij van oordeel is dat het verzoek in het belang van een behoorlijke verdediging is en de 
belangen van de betrokken derden daardoor niet onevenredig worden geschaad’. 

989  Zie ook par. 4.6.2. 
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De kwestie rond de tijdige verstrekking van processtukken wordt door ons vooral gezien in 
termen van tekortschietende werkprocessen bij het openbaar ministerie en niet zozeer als 
tekortschietende ontvangstcapaciteit bij de advocatuur. ICT-aanpassingen zijdens de 
advocatuur kunnen op dit punt geen soelaas bieden. 
 

F. Welke maatregelen of aanpassingen zijdens de rechterlijke macht, OM en (nationale) 
politie (en/of bijzondere opsporingsdiensten) zijn in het licht daarvan noodzakelijk of 
wenselijk? 

 
Als gezegd wordt de verstrekking van processtukken aan de verdediging door het openbaar 
ministerie niet zozeer door de bestaande wettelijke regeling beheerst, als wel door de 
administratieve processen binnen het openbaar ministerie, de politie en bijzondere 
opsporingsdiensten (par. 5.2.3). Verbetering van de verstrekking van processtukken aan de 
verdachte moet dan ook vooral gezocht worden in verbetering van deze werkprocessen. Wij 
kunnen niet oordelen over de wijze waarop dit zou kunnen. 
 
Volgens de voorgestelde regeling verschuift met het uitbrengen van de procesinleiding de 
dossierverantwoordelijkheid naar de (voorzitter van de) rechtbank (zie par. 4.6.2). 
Bepalingen die vervolgens regelen dat en op welke wijze door de rechter inzage en afschrift 
van de processtukken wordt verstrekt, ontbreken. Ons is niet duidelijk of de organisatie van 
de rechterlijke macht reeds is berekend op de taak die daarmee op haar lijkt te worden 
gelegd. 
 

G. Welke overige maatregelen zijn denkbaar?  
 

en  
 

H. Welke (efficiency- en procedurele) risico’s voor het functioneren van het stelsel draagt 
het ontworpen stelsel met zich indien de verdachte niet over een raadsman beschikt, dan 
wel de raadsman in zijn taak tekortschiet?990 

 
Het belangrijkste risico is hiervoor al benoemd: in alle behalve de meest eenvoudige zaken 
(en zelfs daarbij kunnen, mede afhankelijk van de kwetsbaarheid van de individuele 
verdachte, vraagtekens worden gesteld), is de verdachte niet zelfstandig in staat om de op 
hem gelegde medeverantwoordelijkheden te dragen. Voor tegenspraak in complexere 
zaken, voor het (daartoe vereiste) verbreden van het dossier door aanvullend 
feitenonderzoek (getuigen, deskundigen, nieuwe stukken) én voor het aanzoeken van de 
rechter-commissaris in het vooronderzoek, kan de verdachte niet zonder rechtsbijstand. Dat 
geldt eveneens voor het aandragen van meer dan eenvoudige bezwaren tegen het vonnis in 
eerste aanleg in een niet eenvoudige zaak. 
 
Bij de berechting van de verdachte zonder raadsman krijgt de rechter als gevolg daarvan 
‘onvolkomen’ tegenspraak, hetgeen afbreuk doet aan de volledigheid en de kwaliteit van de 
grondslag voor de beslissing van de rechter. Dat brengt noodzakelijkerwijze met zich dat de 
rechterlijke beslissing zélf aan kwaliteit inboet. De kans op materieel onjuiste beslissingen 
neemt daardoor toe. 
 
Opmerkelijk genoeg is de verdachte met suboptimaal functionerende raadsman slechter af 
dan de verdachte zonder raadsman (zie ook par. 5.3). Het feit dat een raadsman in het 
onderzoek optreedt, kan door andere ‘partijen’ (openbaar ministerie, rechter) slechts 
worden gezien als een indicatie dat de verdediging naar behoren – optimaal – wordt 
gevoerd. Eventuele compensatie die door de rechter nog wel zal worden geboden aan de 

                                                             
990  Vgl. o.a. Brouwer 2017. 
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verdachte zonder raadsman, blijft bij de verdachte met suboptimaal opererende raadsman 
achterwege. Dat brengt met zich dat bij de berechting van de verdachte met een 
suboptimaal functionerende raadsman, de rechter eveneens ‘onvolkomen’ tegenspraak 
krijgt, waarbij hij er echter (behoudens hier buiten beschouwing te laten evidente gevallen) 
van uitgaat, kan gaan en volgens het voorgestelde systeem ook van uit mag gaan, dat hij wél 
adequate tegenspraak krijgt. Dat doet afbreuk aan de volledigheid en de kwaliteit van de 
grondslag voor de beslissing van de rechter, maar het probleem is dat de rechter veelal niet 
eens weet dat de grondslag voor zijn beslissing is aangetast. Wellicht nog meer dan in de 
situatie dat de verdachte helemaal geen raadsman heeft, neemt daardoor de kans op 
materieel onjuiste beslissingen toe. 
 
Een meer proceseconomisch risico van suboptimaal optreden van een raadsman kan 
bestaan in het ontijdig voeren van verweren of het ontijdig doen van verzoeken, waardoor 
het proces onnodig wordt belast of vertraagd. De omvang van dit risico is moeilijk in te 
schatten, nu belasting en vertraging van het proces op zichzelf ook het gevolg kan zijn van 
een (zeer) adequaat opererende raadsman. 
 

I. Op welke wijzen kunnen deze risico’s worden ondervangen of gemitigeerd? 
 
Indien het uitgangspunt van de wettelijke regeling is en blijft, dat het strafproces mede 
wordt gebaseerd op het concept van ‘tegenspraak’ door de verdachte, dan kunnen de 
genoemde risico’s alleen worden ondervangen en gemitigeerd door verbeteringen in het 
stelsel van rechtsbijstand, waardoor breder kan worden gegarandeerd dat de verdachten 
die dat nodig hebben ook daadwerkelijk van optimale rechtsbijstand worden voorzien. Met 
name de rechtsbijstand aan voorlopig gehechte verdachten dient in alle gevallen te zijn 
verzekerd – hetgeen in het huidige stelsel zoals opgemerkt niet het geval is. 
 
Eerder – in par. 2.2.5 – identificeerden wij twee typen suboptimaal functionerende 
raadslieden. De eerste daarvan is de raadsman die in het licht van de kernwaarden van de 
advocatuur tekortschiet en daarom zijn taak niet naar behoren uitoefent, bijvoorbeeld 
omdat hij niet deskundig genoeg is in het verdedigen van een verdachte in een strafzaak, of 
omdat hij niet op de hoogte is van recente wetswijzigingen of de ontwikkelingen in de 
jurisprudentie. De risico’s van dit type suboptimaal opererende raadsman kunnen alleen 
worden gemitigeerd door kwaliteitscontrole en -verbetering van advocaten die optreden als 
raadsman in strafzaken. Waar de wetgever – door ‘tegenspraak’ van de verdachte tot één 
van de centrale uitgangspunten en verwachtingen van de gemoderniseerde regeling te 
maken – het strafproces en de juistheid van de uitkomsten van dat strafproces in grotere 
mate afhankelijk maakt van het optimaal functioneren van de raadsman van de verdachte, is 
het onzes inziens de vraag of diezelfde wetgever zich vervolgens (geheel) afzijdig kan 
houden van (het proces van) kwaliteitscontrole en kwaliteitsverbetering, dat – evident – 
primair tot de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten behoort. 
 
Het tweede type suboptimaal functionerende raadsman voldoet wél aan alle kernwaarden 
voor de advocatuur, oefent wél adequaat zijn beroep uit, maar wordt door externe factoren 
beperkt, waardoor hij de verdediging niet zó effectief kan voeren als hij zelf zou willen. Als 
voorbeeld daarvan is genoemd de raadsman die ambtshalve aan een in voorarrest 
verblijvende verdachte is toegevoegd, maar die op financiële gronden door zijn cliënt is 
geïnstrueerd om geen (volwaardige) rechtsbijstand te leveren. Als gevolg daarvan heeft 
deze voorlopig gehechte verdachte geen optimale rechtsbijstand. Nu deze situatie (slechts) 
wordt veroorzaakt door een maatregel die uitsluitend op de financiering van het stelsel van 
rechtsbijstand betrekking heeft,991 volgt hieruit dat de vraag óf de verdachte in het 

                                                             
991  De al vaker genoemde maatregel kostenverhaal draagkrachtig veroordeelden, gebaseerd op art. 43 lid 3 Wrb; 

zie par. 2.2.5. 
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gemoderniseerde strafproces is voorzien van (voldoende) rechtsbijstand, niet los kan 
worden gezien van de vraag of het stelsel van strafrechtelijk rechtsbijstand voldoende is 
gefinancierd om het door de wetgever gewenste resultaat te bereiken. Dat brengt dan weer 
met zich dat een herijking van de regeling van de gefinancierde rechtsbijstand in strafzaken 
– beschikbaarheid van rechtsbijstand en financiering daarvan – integraal onderdeel van de 
onderhavige moderniseringsoperatie behoort te zijn. 
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Samenvatting 
 
Aanleiding voor het onderzoek  
 
In 2015 werd door de toenmalige minister van Justitie en Veiligheid de (definitieve) aanzet 
gegeven voor het ontwerpen van een gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering. Daartoe 
zagen in 2017 de ontwerp teksten voor de Boeken 1 t/m 6 het licht. In de concept Memorie 
van Toelichting (MvT) bij (met name) het ontwerp voor Boek 1 wordt verwezen naar 
verschillende ontwikkelingen die een ingrijpende modernisering van het wetboek 
rechtvaardigen. Eén van die ontwikkelingen is dat de rechten en vrijheden van de verdachte 
en andere procesdeelnemers een belangrijkere plaats in het strafproces zijn gaan innemen. 
Dat brengt naar het oordeel van de (ontwerp-)wetgever ook een andere rol voor de 
verdediging in strafzaken met zich. In het beoogde nieuwe wetboek wordt de verdediging 
niet langer gekoppeld aan de inschakeling van de rechter, maar aan de uitoefening van 
opsporingsbevoegdheden. Aldus komt een grotere nadruk te liggen op het vooronderzoek 
met het oog op een goed verloop van de zitting. De stijl van procederen (in het 
vooronderzoek) krijgt daarmee naar het oordeel van de (ontwerp-) wetgever meer 
contradictoire elementen. Deze wijzigingen in de procesvoering (in het vooronderzoek) 
werken door in de fase van de zitting in eerste aanleg en in hoger beroep.  
 
Het is deze (grotere) nadruk op het contradictoire karakter van het strafproces en hetgeen 
in het kader van een goede taakververvulling door de verdediging van de verdediging wordt 
verwacht, dat het aangrijpingspunt vormt voor het onderhavige onderzoek. 
 
Doelstelling van het onderzoek  
 
Centrale vraag van het onderhavige onderzoek is – kort gezegd – wat het beoogde nieuwe 
wetboek van de verdediging verwacht en de verdediging aan instrumentarium biedt om die 
verwachting en de daarop gebaseerde verantwoordelijkheid gestalte te (kunnen) geven. De 
vraag is voorts in welke mate het in de moderniseringsvoorstellen voorgestelde straf-
processuele model voor het bereiken van een juiste toepassing van het materiële strafrecht 
afhankelijk is van de wijze waarop de verdediging (al dan niet) inhoud geeft aan haar 
contradictoire rol: wat betekent die afhankelijkheid in termen van randvoorwaarden en 
instrumenten die nodig zijn om aan die rol en verantwoordelijkheid (adequaat) uitdrukking 
te geven? 
 
Dit onderzoek heeft zich evenwel niet uitsluitend gericht op de vraag welke wijzigingen het 
gemoderniseerde wetboek als zodanig met zich brengt voor de verdediging in strafzaken. 
De (concept) voorstellen die in het kader van het gemoderniseerde Wetboek van 
Strafvordering zijn gedaan ten aanzien van de verdediging, zullen immers landen in het veld 
van – kort gezegd – contradictoire elementen, dat door recente wetswijzigingen en 
jurisprudentie al in het huidige strafproces is aangelegd en die het beoogde nieuwe wetboek 
deels zullen worden gecodificeerd. Het onderhavige onderzoek heeft zich om die reden 
allereerst gericht op de vraag welke rol en verantwoordelijkheden de verdediging naar 
huidig recht toekomen, mede gelet op de jurisprudentie van de Hoge Raad, alvorens (en ten 
einde) de vraag te (kunnen) beantwoorden welke rol en verantwoordelijkheden de 
verdediging naar komend recht toekomen en in welke mate die rol en verantwoordelijkheid 
een actieve proceshouding van de verdediging veronderstellen. 
 

Afbakening van het onderzoek  
 
De wijzigingen die in het kader van de modernisering zijn voorgesteld, zijn omvangrijk en 
voor de verdachte in vrijwel alle opzichten wezenlijk. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 
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voorgestelde wijzigingen in relatie tot opsporingsmethoden en de voorstellen tot 
introductie van een aantal nieuwe opsporingsbevoegdheden. Vanuit het vertrekpunt van 
een (meer) contradictoir proces is er evenwel voor gekozen om het onderhavige onderzoek 
te beperken tot de verdediging ten gronde – hier opgevat als de mogelijkheid om verweer te 
(kunnen) voeren tegen de jegens de verdachte ingestelde (of nog in te stellen) 
strafvervolging, alsmede tot de vraag welke verwachtingen en verantwoordelijkheden van 
de verdediging in de voorstellen te dien aanzien besloten liggen. Wijzigingen in relatie tot 
bijvoorbeeld de voorlopige hechtenis en het verschoningsrecht raken die verdediging niet 
zonder meer. Om die reden zijn deze en andere wijzigingen in dit onderzoek buiten 
beschouwing gelaten.  
 
Met het oog op een tijdig af te ronden analyse van de verwachtingen en 
verantwoordelijkheden ten aanzien van de verdediging is een verdere beperking 
aangebracht door deze analyse verder te concentreren op vier thema’s: het verhoor van de 
verdachte, het recht op inzage in en afschrift van de processtukken, het horen van getuigen 
en deskundigen en de inschakeling van deskundigen, zowel in eerste aanleg als in hoger 
beroep. Aan de keuze van deze thema’s ligt geen andere gedachte ten grondslag dan dat 
deze vier onderwerpen voor het beginsel van tegenspraak van cruciaal belang zijn. Het 
verhoor van de verdachte is dat, omdat dit verhoor als het ware het ‘summum’ van het recht 
op tegenspraak vertegenwoordigt. Het recht op inzage in en op afschrift van de 
processtukken is daarvoor wezenlijk, omdat zonder kennis van die stukken geen 
tegenspraak mogelijk is; de stukken behelzen immers datgene waartegen de tegenspraak 
moet worden geboden. Het horen van getuigen en deskundigen en de inschakeling van 
deskundigen zijn instrumenten om die tegenspraak te kunnen verwezenlijken.  
 

Probleemstelling en onderzoeksvragen 
 
Aan het onderzoek ligt de volgende probleemstelling ten grondslag:  

 
Welke verwachtingen liggen in het (huidige en) komende nationale strafproces(-recht) 
ten aanzien van de verdediging in strafzaken besloten in relatie tot de verdediging ten 
gronde, welke randvoorwaarden en instrumenten behoeft de verdediging (nog) om aan 
die verwachtingen te kunnen voldoen en op welke wijze kunnen binnen dat kader de 
gevolgen van en de risico’s voor een verdachte zonder (adequaat functionerende) 
raadsman worden gemitigeerd? 

 
Deze probleemstelling valt uiteen in de volgende (negen) onderzoeksvragen:  
 

A. Welke verwachtingen ten aanzien van de verdediging liggen in het huidige en 
komende strafproces(-recht) besloten in relatie tot de verdediging ten gronde (in 
eerste aanleg en in hoger beroep) en op welke wijze wordt/is het niet voldoen aan die 
verwachtingen gesanctioneerd? 

B. Welke verantwoordelijkheden voor de verdediging liggen daarin besloten? 
C. Welke noodzakelijke randvoorwaarden dienen aanwezig te zijn en over welke 

instrumenten dient de verdediging te kunnen beschikken, ten einde aan deze 
verantwoordelijkheden adequaat invulling te kunnen geven en welke strafvorderlijke 
instrumenten en voorzieningen daarvan zijn beschikbaar binnen het kader van het 
nieuwe wetboek? 

D. In welke aanvullende (buiten-)strafvorderlijke voorzieningen en gereedschappen zou 
de wetgever in het licht daarvan moeten voorzien?  

E. Welke maatregelen of aanpassingen zijdens de (strafrecht-)advocatuur zijn in het licht 
daarvan noodzakelijk of wenselijk, onder meer ten aanzien van ICT-voorzieningen (in 
relatie tot dossiervorming)? 
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F. Welke maatregelen of aanpassingen zijdens de rechterlijke macht, OM en (nationale) 
politie (en/of bijzondere opsporingsdiensten) zijn in het licht daarvan noodzakelijk of 
wenselijk? 

G. Welke overige maatregelen zijn denkbaar?  
H. Welke (efficiency- en procedurele) risico’s voor het functioneren van het stelsel draagt 

het ontworpen stelsel met zich indien de verdachte niet over een raadsman beschikt, 
dan wel de raadsman in zijn taak tekortschiet? 

I. Op welke wijzen kunnen deze risico’s worden ondervangen of gemitigeerd? 

 
In dat kader verdient op voorhand opmerking dat in feite nog steeds sprake is van een 
moving target; van een gedachtewisseling over de inhoud van het gemoderniseerde 
wetboek, die nog niet is voltooid. Er valt, ook tegen de achtergrond van de literatuur, 
bovendien veel meer te zeggen over de verdediging ten gronde en hetgeen in dat kader van 
de verdediging wordt verwacht, dan in dit rapport tot uitdrukking komt. 
  
Het gegeven dat de discussie omtrent de exacte inhoud van het beoogde nieuwe wetboek 
nog steeds gaande is, betekent ook dat delen van dit onderzoeksrapport potentieel reeds in 
meer of mindere mate achterhaald zijn op het moment van verschijnen van dit rapport. 
 
Opzet en methoden 
 
Om de probleemstelling en de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is een 
combinatie van twee onderzoeksmethoden toegepast, namelijk (a) de bestudering van wet 
en jurisprudentie, parlementaire stukken, de inmiddels gepubliceerde concept teksten van 
de Boeken 1 t/m 6 en de daarbij behorende concept MvTs (in combinatie met informatie 
beschikbaar gesteld via de begeleidingscommissie bij het onderhavige onderzoek met 
betrekking tot de cooncept voorstellen) en literatuur (desk research) en (b) focusgroep 
interviews met leden van het openbaar ministerie en de strafrechtadvocatuur. 
  
Bij de vraag wat van de verdediging kan worden verwacht, is volgens de aan de concept 
wetsvoorstellen voorafgaande Contourennota een goede taakvervulling door de verdediging 
– in wisselwerking met (een goede taakvervulling door) de zittende en staande 
magistratuur – het ijkpunt. Deze taakopvatting wordt in de voorstellen niet beschreven en 
blijft in zoverre in zekere zin onbepaald. Tegelijkertijd geldt dat die taakopvatting wezenlijk 
is met het oog op de vraag wat van de verdediging wordt verwacht en feitelijk kan worden 
verwacht. Om die reden wordt in hoofdstuk 2 allereerst een beschrijving gegeven van de 
verschillende taakopvattingen ten aanzien van strafrechtadvocatuur, strafrechter en officier 
van justitie. Daarna volgt een analyse van het huidige recht inzake de vier geselecteerde 
thema’s (hoofdstuk 3), in hoofdstuk 4 gevolgd door een analyse van de conceptvoorstellen 
in relatie tot diezelfde vier thema’s. Hoofdstuk 5 vormt een verslag van de twee focusgroep 
interviews. In hoofdstuk 6 komen wij terug op de in de Contourennota geschetste ‘beweging 
naar voren’ en schetsen wij onze bevindingen met betrekking tot de 
moderniseringsvoorstellen, toegespitst op drie archetypen van zaken/verdachten (te weten 
het onderscheid tussen (a) voorlopig gehechte verdachten en ‘vrije voeters’, (b) berechting 
door een meervoudige dan wel een enkelvoudige strafkamer, en (c) natuurlijke personen en 
rechtspersonen). Hoofdstuk 7 bevat onze conclusies in relatie tot de gestelde 
onderzoeksvragen.  
 

Taakopvatting(en) als vertrekpunt voor de analyse 

De oorsprong van het Nederlandse strafproces ligt in het inquisitoire procesmodel. 
Daardoor is zijn structuur grotendeels gevormd naar de rol en de bevoegdheden van de 
zittende en staande magistratuur. Van de raadsman wordt in het stelsel van het wetboek 
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van 1926 verwacht dat hij de verdachte adviseert omtrent de te maken processuele keuzes 
en dat hij – door gebruik te maken van de rechten en mogelijkheden die de verdediging in 
het vooronderzoek en bij het onderzoek ter terechtzitting worden geboden – het verweer 
van de verdachte handen en voeten geeft door getuigen te ondervragen, mogelijk nieuwe 
stukken in te brengen en te proberen de rechter in zijn besluitvorming te beïnvloeden. Bij de 
uitoefening van zijn beroep dient de raadsman zich te laten leiden door de vijf 
uitgangspunten of kernwaarden van de advocatuur, te weten onafhankelijkheid, 
partijdigheid, deskundigheid, integriteit en vertrouwelijkheid. 
 
Om te kunnen beoordelen of het gemoderniseerde wetboek de verdachte alle benodigde 
mogelijkheden biedt voor een effectieve verdediging, wordt in dit onderzoek rekening 
gehouden met twee scenario’s. Het eerste daarvan is het scenario dat de verdachte zichzelf 
verdedigt en geen gebruik maakt van zijn recht op rechtsbijstand. Het tweede scenario 
houdt in dat de verdachte wel wordt bijgestaan door een raadsman. Dit onderscheid is 
relevant, omdat van de verdachte die rechtsbijstand ontvangt, eerder zal worden verwacht 
dat hij geïnformeerde en weloverwogen keuzen maakt, dan van de verdachte die zichzelf 
verdedigt.  
 
In het tweede scenario wordt onderscheid worden gemaakt tussen de raadsman die 
‘optimaal’ functioneert en de raadsman die ‘suboptimaal’ functioneert. Eén van die redenen 
waarom een raadsman niet optimaal zou kunnen functioneren, is dat hij (door zijn cliënt) 
uit financiële overwegingen in zijn taakuitoefening wordt beperkt. Zo is voor een verdachte 
rechtspersoon een zakelijke afweging om de kosten van een te verwachten sanctie 
economisch af te wegen tegen de kosten die met het voeren van verweer tegen de 
beschuldiging gemoeid zullen zijn. Indien een verdachte natuurlijke persoon niet in 
aanmerking komt voor een (ambtshalve) toevoeging, dan worden de kosten voor het voeren 
van verweer ook voor deze verdachte een beperkende omstandigheid. Dergelijke 
beperkingen kunnen zich evenwel ook voordoen in gevallen waarin aan verdachten wel 
ambtshalve een raadsman is toegevoegd, gelet op het sinds 1 maart 2017 in art. 43 lid 3 Wet 
op de rechtsbijstand (Wrb) bepaalde en de daarop gebaseerde Maatregel kostenverhaal 
draagkrachtig veroordeelden. Deze terugvorderingsmaatregel brengt met zich dat ook in de 
zwaarste strafzaken (namelijk de zaken waarin voorlopige hechtenis is toegepast, wat heeft 
geleid tot een ambtshalve toevoeging van een raadsman) een deel van de verdachten niet op 
basis van gefinancierde rechtshulp procedeert, maar op slechts op basis van 
bevoorschotting, nu de kosten voor hun verdediging bij een veroordeling zullen worden 
teruggevorderd. Ook in geval van een ambtshalve toevoeging kan derhalve sprake zijn van 
suboptimale rechtsbijstand als gevolg van financiële belemmeringen. Het onderscheid 
tussen een raadsman die optimaal functioneert en een raadsman die suboptimaal 
functioneert is relevant, omdat in geval de raadsman niet optimaal functioneert, een onjuist 
beeld kan ontstaan over de wijze waarop de verdediging wordt gevoerd, bijvoorbeeld 
doordat wordt aangenomen dat bepaalde beslissingen (denk met name aan het uitblijven 
van een verweer of verzoek) bewust zijn genomen. 
 
Omdat onze analyse zich ook richt op de vraag welke risico’s of (mogelijke) consequenties 
voor de uitkomsten van een strafzaak zijn verbonden aan het ontbreken van rechtsbijstand 
en aan een suboptimaal functionerende raadsman, is het van belang om stil te staan bij de 
uitgangspunten die in dit onderzoek ten aanzien van het functioneren van andere 
procesdeelnemers dan de verdediging worden gehanteerd. Immers, voor de analyse van de 
gevolgen die een suboptimaal functionerende raadsman heeft voor de uitkomst van de zaak, 
is van belang welke (impliciete) veronderstellingen men heeft over de mate waarin andere 
procesdeelnemers – rechter, officier van justitie – de tekortkomingen van de raadsman 
zullen compenseren. Die analyse kan pas vruchtbaar zijn, als wij die als een ‘stress-test’ 
modelleren en derhalve als uitgangspunt nemen de vraag welke consequenties aan het 
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tekortschieten van de raadsman verbonden kunnen zijn, als de meeste omstandigheden 
tegen zitten.  
 
Van oudsher wordt de Nederlandse strafrechter getypeerd als een actieve rechter. Die 
typering houdt in dat aan de rechter zelf verantwoordelijkheid wordt toegedicht ten aanzien 
van de vaststelling van de feiten. Die verantwoordelijkheid brengt met zich dat de rechter 
zelf op zoek gaat naar de materiële waarheid. Het uitgangspunt van de actieve rechter staat 
evenwel nergens met zoveel woorden in een wettelijke bepaling voorgeschreven of 
omschreven. Er zijn rechters die van opvatting zijn dat de actieve waarheidsvinding in 
beginsel slechts dient plaats te vinden op basis van het door het openbaar ministerie 
verrichte onderzoek en het aangeleverde dossier. Er zijn ook rechters die de opvatting 
huldigen dat de opdracht tot materiële waarheidsvinding óók met zich brengt dat – bij een 
tekortschietend strafdossier – de rechter zélf aanvullend onderzoek zal hebben te 
entameren, bijvoorbeeld om een ‘ongewenste’ vrijspraak te vermijden. 
 
Men zou zich kunnen afvragen of de ontwikkeling naar een meer contradictoire procesvorm, 
zoals die door de moderniseringswetgever wordt voorgestaan, hier verandering in zal 
brengen en mogelijk zal leiden tot een meer uniforme taakopvatting van rechters. De 
onderzoeksgroep Strafvordering 2001 plaatste het door hen voorgestane procesmodel 
mede in het licht van het concept ‘partijautonomie’. Daaraan verbond deze onderzoeksgroep 
destijds de notie dat de keerzijde van de vrijheid van de verdachte om een eigen 
procespositie te kiezen is, dat aan de door de verdachte gemaakte keuzen ook 
rechtsgevolgen kunnen worden verbonden. In de gepubliceerde conceptvoorstellen voor 
het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering is eenzelfde lijn zichtbaar. Uit de 
gepubliceerde concept MvTs volgt, dat aan het ontbreken van een actieve proceshouding 
aan de zijde van de verdediging door de rechter consequenties kunnen en mogen worden 
verbonden. Welke consequenties dat precies zouden kunnen zijn en hoe ver de rechter 
daarbij kan of mag gaan, wordt niet duidelijk. De boodschap aan de rechter lijkt wel te zijn 
dat de verantwoordelijkheid tot tegenspraak in belangrijke mate op de verdediging wordt 
gelegd, met gelijktijdige vermindering van de verantwoordelijkheid van de rechter om zélf 
actief te speuren naar ontlastend materiaal, waar de verdediging nalaat op het mogelijke 
bestaan van zulk materiaal te wijzen. 
 
Deze conclusie lijkt van meer brandstof te worden voorzien door de introductie van een 
nieuw beslissingsmodel in hoger beroep. Samengenomen leiden de in dat kader 
voorgestelde bepalingen er namelijk toe, dat de rechter in hoger beroep, buiten de tegen het 
vonnis geformuleerde bezwaren om, alleen de verplichting heeft om ambtshalve te toetsen 
op de drie in art. 5.4.4.10 lid 6 genoemde punten: het recht tot strafvordering, de 
kwalificatie en wettelijke strafmaxima. Voor het overige kan en mag de rechter zelf invulling 
geven aan hetgeen de rechter in het belang van een goede rechtsbedeling noodzakelijk acht. 
 
Wij menen dat deze ontwikkelingen aanleiding geven om te veronderstellen dat het 
gemiddelde in de rechterlijke opvattingen eerder in de richting van een meer reactieve 
rechter zal bewegen, dan in de richting van een toenemend actieve invulling van die rol. 
Bezien vanuit het perspectief van een individuele zaak brengen deze ontwikkelingen met 
zich dat, ten opzichte van de huidige kansverdeling, de kans dat men in een concrete zaak 
een reactief ingestelde rechter zal treffen, alleen maar kan toenemen. Uitgangspunt voor de 
toetsing in het verband van dit onderzoek dient aldus te zijn dat de rechter geen taak ziet in 
het bijspringen van de verdediging als de verdediging naar zijn opvatting steken laat vallen, 
tenzij de verdachte niet is voorzien van rechtsbijstand. 
 
Over de taakopvatting en -invulling van het openbaar ministerie kunnen wij korter zijn. 
Leden van het openbaar ministerie worden gerekend tot de rechterlijke ambtenaren (art. 1 
Wet RO). Het openbaar ministerie maakt onderdeel uit van de rechterlijke macht en wordt 



Modernisering Wetboek van Strafvordering: consequenties voor de verdediging 

 

 
285 

uit dien hoofde geacht magistratelijk te opereren. Vanuit zijn magistratelijke rol dient de 
officier van justitie mede oog te hebben voor de belangen van de verdachte en de 
verdediging en daarbij tevens oog te hebben voor (bewijs)materiaal dat in ontlastende zin 
aan de waarheidsvinding kan bijdragen. Tegelijkertijd is het openbaar ministerie één van de 
twee partijen in de strafprocedure – met alle mogelijk denkbare effecten van dien. Wij 
stellen voorop dat het ook een magistratelijk opererende officier van justitie vrij staat om in 
voorkomende gevallen de grenzen van zijn bevoegdheden op te zoeken, indien de door het 
openbaar ministerie te behartigen belangen daartoe aanleiding geven. Binnen de wettelijke 
grenzen, en waar relevant onderworpen aan rechterlijke toetsing, kan het openbaar 
ministerie niet het recht worden ontzegd om de toegekende bevoegdheden maximaal in te 
zetten. Dat brengt met zich dat in het verband van de ‘stress-test’ die onderhavige 
onderzoek mede is, het uitgangspunt moet zijn dat de aan het openbaar ministerie 
toegekende bevoegdheden maximaal kunnen – en in de concrete zaak dus ook zullen – 
worden ingezet. 
 
De opdracht aan de officier van justitie om mede oog te hebben voor de belangen van de 
verdachte en de verdediging brengt geenszins met zich dat de officier van justitie steeds (of 
onder bepaalde omstandigheden) verplicht is om aan die belangen voorrang te geven boven 
de belangen van de opsporing. De weging van die belangen kan ook van officier tot officier 
verschillen. De magistratelijke opdracht brengt evenmin mee de verplichting om de 
verdachte steeds te hulp te schieten waar de verdediging verzuimt of nalaat verweer te 
voeren. In het geval dat de verdachte is voorzien van rechtsbijstand, zal de officier van 
justitie daarin bovendien uiterst terughoudend zijn, omdat de officier van justitie niet kan 
beoordelen of het (in zijn ogen tekortschietende) optreden van de raadsman of de 
verdediging is gedreven door bewuste strategische of tactische keuzes. In het geval dat de 
verdachte geen raadsman heeft, proberen officieren van justitie de verdachte in de regel te 
prikkelen om rechtsbijstand te zoeken; men is zeer terughoudend om zélf stukjes van de 
verdediging in te vullen. Dit alles brengt ons tot de conclusie dat een ‘somber-realistisch’ 
scenario voor de taakopvatting van de officier van justitie inhoudt dat deze zich niet goed in 
staat acht, dan wel het niet tot zijn taak rekent, om de verdediging bij te springen als de 
verdediging naar zijn opvatting steken laat vallen. 
 

De verdediging naar huidig recht: verwachtingen en verantwoordelijkheden 
 
Onze bevindingen met betrekking tot het huidige strafproces(-recht) kunnen als volgt 
kernachtig worden samengevat: waar het gaat om de vraag (a) welke verwachtingen en 
verantwoordelijkheden op de verdediging rusten om haar rechten te verwezenlijken en (b) 
in hoeverre het juridisch kader haar daartoe voldoende instrumenten geeft, moet worden 
geconcludeerd dat het huidig juridisch kader van de verdediging veel ‘vraagt’, maar daartoe 
niet noodzakelijk voldoende geeft.  
 
Naar huidig recht is niet gegarandeerd dat de verdediging over voldoende informatie 
beschikt, ten einde zich een adequaat oordeel te kunnen vormen over de vraag of, en zo ja 
welke actie vanuit de verdediging bezien noodzakelijk is om de verdediging ten gronde 
adequaat vorm te geven. Evenmin is gegarandeerd dat de verdachte en zijn raadsman aan 
deze verdediging vorm kunnen geven op de wijze waarop de verdediging daaraan vorm 
wenst te geven. De eisen die op grond van de jurisprudentie aan verzoeken van de 
verdediging ten aanzien van het horen van getuigen en deskundigen worden gesteld, 
veronderstellen dat de verdediging voldoende is geïnformeerd; het wettelijk kader biedt die 
garantie niet. Evenmin biedt het wettelijk kader voldoende garantie dat de verdachte 
daadwerkelijk in de gelegenheid is om datgene voor het voetlicht te brengen, wat hem (of 
zijn raadsman) uit het oogpunt van de verdediging ten gronde relevant voorkomt op het 
moment dat hem dat geraden voorkomt.  
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De concept voorstellen voor een gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering: de 
positie van de verdediging 
 
De aansluitend te beantwoorden vraag is welke wijzigingen ten opzichte van het huidige 
recht worden voorgesteld in het kader van Modernisering Strafvordering, alsmede de vraag 
welke betekenis de voorgestelde wijzigingen hebben voor – kort gezegd – de op de 
verdediging rustende verantwoordelijkheden met het oog op (de voorbereiding van) de 
verdediging ten gronde.  
 
In de concept MvTs bij de verschillende voorgestelde Boeken wordt (steeds) het standpunt 
ingenomen dat de positie van de verdediging door de gedane voorstellen wordt versterkt, of 
reeds zodanig is versterkt door recente wetswijzigingen dat een verdere versterking niet 
nodig is. Op onderdelen is zeker sprake van een versterking van de positie van de 
verdediging als gevolg van de moderniseringsvoorstellen. Dat geldt bijvoorbeeld waar de 
verdachte naar komend recht uit principiële overwegingen in beginsel ook zelf een 
aanwezigheids- en ondervragingsrecht toekomt in relatie tot verhoren van getuigen en 
deskundigen door de rechter-commissaris, al zal de verdachte, wat de strafrechtadvocaten 
in de focusgroep betreft, veel vaker niet dan wel aanwezig zijn. Dat principiële recht heeft 
ook betekenis voor de berechting in hoger beroep, waarbij – kort gezegd – het 
noodzakelijkheidscriterium alleen geldt voor getuigen en deskundigen die hetzij ter zitting 
in eerste aanleg reeds zijn verhoord, hetzij zijn verhoord bij de rechter-commissaris in 
aanwezigheid van de verdachte (art. 5.4.4.5 lid 3). 
 
In andere opzichten is het voorgestelde wetboek veel minder revolutionair, althans wat de 
verdediging betreft veel minder in beweging. In relatie tot de vier geselecteerde 
onderwerpen valt vooral op dat een groot deel van de bepalingen die op deze onderwerpen 
betrekking hebben, niet of nauwelijks worden herzien. Dat houdt met name verband met 
het feit dat een belangrijk deel van deze regelingen van relatief recente datum is. 
Uitgangspunt in de concept MvTs is, dat de positie van de verdediging daarin reeds 
voldoende adequaat is versterkt en daarmee reeds voldoende invulling wordt gegeven aan 
het gezochte tegensprekelijke karakter van het strafproces. 
 
Bij nadere beschouwing in context lijkt die conclusie echter geen stand te kunnen houden, 
althans niet indien de centraal gestelde ‘beweging naar voren’ – en de (mede-) 
verantwoordelijkheid die de verdediging in dat kader wordt toegedicht – (verder) wordt 
doordacht en daarbij ook wordt nagedacht over de vraag onder welke omstandigheden en 
voorwaarden binnen een dergelijke beweging een adequate verdediging realiseerbaar is. 
 
Het uitgangspunt van de wetgever is dat een verdachte vanaf het eerste verhoor na 
aanhouding, voorzien van rechtsbijstand, over zijn rechten is geïnformeerd en derhalve 
alsdan zijn procespositie kan bepalen. Dit in de concept MvTs tot uitdrukking gebrachte 
uitgangspunt is evenwel niet zonder meer juist. Allereerst is informatieverplichting over 
rechten van de verdachte naar huidig en komend recht (art. 1.4.1.6/ 1.4.1.3) beperkt, in 
ieder geval waar het gaat om de verdediging ten gronde. Daarnaast is ook het recht op 
gefinancierde rechtsbijstand beperkt. In alle gevallen waarin de verdachte niet, dan wel 
voor een beperkte duur, rechtsbijstand kan genieten, is niet verzekerd – en daarmee is ook 
niet op voorhand de verwachting gerechtvaardigd – dat de verdachte zijn procespositie 
adequaat kan bepalen. Daarmee is ook niet verzekerd dat de verdachte uitvoering geeft aan 
zijn recht om desgevraagd kennis te nemen van de processtukken, ook als hij daarover is 
geïnformeerd.  
 
De kennelijke veronderstelling van de minister dat een raadsman zijn cliënt adequaat zal 
informeren en van het recht op kennisneming van de processtukken (art. 1.4.2.2.4 lid 1) 
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gebruik zal maken, is evenmin gerechtvaardigd. Nadat de fase waarin en waarvoor hij is 
toegevoegd is verstreken – in het algemeen: met de invrijheidstelling van de verdachte – 
geldt voor de raadsman dat hij niet langer (automatisch nog) een cliënt heeft, en geldt voor 
de verdachte dat hij geen raadsman meer heeft. Dat is potentieel alleen anders indien de 
raadsman niet op toevoeging procedeert, dan wel de raadsman – in het geval van voorlopige 
hechtenis – een last heeft, aangenomen dat de verdachte de raadsman ook toestaat om van 
die rechten gebruik te maken, gelet op de onzekerheid over de vraag wie de kosten van 
rechtsbijstand uiteindelijk zal moeten dragen.  
 
De ‘beweging naar voren’ zal in de meeste gevallen betekenen dat de verdachte zich zal 
moeten richten tot de rechter-commissaris; over dat recht wordt de verdachte evenwel naar 
huidig noch toekomend recht van overheidswege geïnformeerd. Als rechter in het 
vooronderzoek beoordeelt de rechter-commissaris onderzoekswensen en voert hij deze uit, 
voor zover het gevraagde onderzoek redelijkerwijs van belang kan zijn voor de naar 
aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting te nemen beslissingen (art. 2.10.1.5 lid 1). 
Dat is criterium is alleen in wettelijk opzicht nieuw; in de praktijk is dat criterium ook thans 
reeds in gebruik. Daarmee veranderen de op de verdediging rustende 
verantwoordelijkheden ter zake niet. Doel van het criterium is te bevorderen dat er ruime 
gelegenheid is om onderzoekswensen in een vroeg stadium te doen.  
 
Bij het verruimen van de mogelijkheden voor regievoering door de rechter-commissaris 
horen ook enkele bepalingen die gaan over verhoren door de rechter-commissaris. De 
gedachte (verwachting) van de wetgever is dat de rechten van de verdediging (en de officier 
van justitie) bij het verhoor van getuigen in het vooronderzoek daardoor worden versterkt. 
Dat geldt zeker voor het al besproken voorstel om te bepalen dat de verdachte het recht 
heeft om aanwezig te zijn (en vragen te stellen) indien door de rechter-commissaris 
getuigen en/of deskundigen worden verhoord, al kunnen ook daar kanttekeningen worden 
geplaatst bij de wijze waarop dat recht is uitgewerkt. Positief in dat kader is ook het voorstel 
om thans in het wetboek te bepalen dat de raadsman bij getuigen- en deskundigenverhoren 
als eerste de gelegenheid krijgt om vragen te stellen, indien de getuige/deskundige nog niet 
eerder is verhoord.  
 
MK-zaken zullen in de toekomst – anders dan EK-zaken – in uitgangspunt gefaseerd worden 
aangebracht. Dat betekent dat de officier van justitie de procesinleiding aan de voorzitter 
doet toekomen, waarna de voorzitter de procesinleiding aan de verdachte doet betekenen 
en hem informeert over zijn rechten, waaronder het recht op rechtsbijstand en het recht om 
kennis te nemen van de processtukken (art. 4.1.1.2). Eerst nadat de verdachte een termijn is 
gegeven voor het (schriftelijk) indienen van verzoeken met het oog op de terechtzitting – 
zoals het verzoek om getuigen of deskundigen (ter zitting) te verhoren, het verzoek om 
bepaalde stukken bij de processtukken te (laten) voegen (door de officier van justitie), 
alsmede het verzoek om (bepaalde) stukken van overtuiging te overleggen (art. 4.1.1.5) – 
wordt door de voorzitter een dag voor de behandeling bepaald (art. 4.1.1.6), waarbij dan 
rekening kan worden gehouden met de onderzoekshandelingen die nog moeten worden 
verricht. Tijdig ingediende verzoeken worden (nadien) door de rechtbank beoordeeld op 
basis van het criterium van ‘verdedigingsbelang’. Voor het doen van dergelijke verzoeken 
geldt op grond van art. 4.1.1.4 lid 3 een termijn van twee weken, welke termijn met hooguit 
twee weken kan worden verlengd. Het standpunt in de concept MvT dat deze termijn 
volstaat, getuigt van een misvatting. In de situatie dat de verdachte nog niet voorzien is van 
rechtsbijstand, volstaat deze termijn – naar het zich laat aanzien – niet eens voor het 
aanvragen van een toevoeging en ook niet voor het op verzoek verkrijgen van 
processtukken, laat staan dat deze termijn voor de verdediging toereikend zou zijn om die 
processtukken te bestuderen en op basis daarvan gemotiveerd en gespecificeerd verzoeken 
te doen. De verwachting dat de verdediging aan haar verantwoordelijkheid ter zake 
adequaat gestalte kan geven, is daarmee niet gerechtvaardigd. 
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Verzoeken die na de (uitsluitend aan de verdediging) gestelde termijn worden gedaan, 
worden – voor zover zij door de voorzitter niet zijn ingewilligd – door de (voltallige) 
rechtbank beoordeeld met toepassing van het (herijkte) noodzakelijkheidscriterium. Binnen 
dat in de concept MvT uitgewerkte criterium kan een veelheid van factoren een rol spelen. 
In het ongewisse blijft daarbij, of dat criterium voor de verdediging tot een verhoogde 
motiveringsplicht leidt of kan leiden.  
 
Het sluitstuk van de feitelijke behandeling in twee instanties is de berechting in hoger 
beroep. Die berechting vindt in grote lijnen plaats op dezelfde wijze als in eerste aanleg. Dat 
geldt niet voor het beslismodel waaraan het hof bij zijn oordeelsvorming in de toekomst 
wettelijk gezien gebonden is. Dat beslismodel houdt in dat de appelrechter een beslissing 
van de rechtbank waartegen geen bezwaren zijn ingediend, in beginsel niet hoeft over te 
doen, tenzij het hof daartoe ambtshalve reden ziet (art. 5.4.4.10 lid 5). Dat heeft tot gevolg 
dat de appelrechter zich mogelijk een (veel) lijdelijkere houding kan aanmeten dan in het 
huidige procesmodel algemeen wordt aanvaard.  
 
Voor de verdachte (en de verdediging) is dat gegeven van grote betekenis. Het betekent 
namelijk onder meer dat zwaarder wegend belang toekomt aan de rechtsbijstand die de 
verdachte zowel in eerste aanleg als in hoger beroep heeft gekregen en hetgeen zijn 
raadsman daarbij namens de verdachte heeft betoogd – en vooral aan hetgeen de raadsman 
namens de verdachte niet heeft betoogd. Daar waar door of namens de verdachte geen 
bezwaren worden ingebracht tegen bepaalde aspecten van het vonnis in eerste aanleg, 
bijvoorbeeld in relatie tot getuigen en/of deskundigen(-bewijs), betekent dit dat die 
aspecten ook niet bij de beoordeling in hoger beroep zullen hoeven te worden betrokken, 
tenzij het hof zelf constateert dat sprake is van gebreken in relatie tot dat vonnis en 
bovendien oordeelt dat ‘het belang van een goede rechtsbedeling’ met zich brengt dat het 
hof zich daarover buigt (art. 5.4.4.10 lid 5 en 6).  
 
Waar het gaat om de vraag in hoeverre het toekomstig juridisch kader de verdediging 
voldoende instrumenten geeft om haar rechten te verwezenlijken en de verdediging ten 
gronde vorm te geven om op die manier bij te dragen aan een ‘beweging naar voren’, moet 
worden geconcludeerd dat het voorgestelde juridisch kader in verschillende opzichten nog 
in belangrijke mate onvolkomen lijkt. Dat begint bij het onvolkomen recht op informatie met 
betrekking tot de aan de verdachte toekomende rechten en krijgt zijn sluitstuk in het 
beslismodel voor de berechting in hoger beroep. 
 
Beantwoording van de onderzoeksvragen 
 
Verwachtingen en verantwoordelijkheden  
Toegespitst op de concepttekst van de voorstellen, de daarbij behorende concept MvT’s (en 
de nadere informatie beschikbaar gesteld via de begeleidingscommissie bij het onderhavige 
onderzoek), alsmede de daaraan voorafgaande Contourennota, is de belangrijkste 
verwachting naar ons oordeel dat de verdachte tegenspraak levert op de tegen hem 
ingebrachte beschuldiging. De tweede verwachting is dat de verdachte medeverant-
woordelijkheid neemt voor het verloop van het strafproces. In de voorgestelde regeling ligt 
onzes inziens de verwachting besloten dat de verdachte zo vroeg als mogelijk is (pro-)actief 
mee procedeert en derhalve onder omstandigheden ook in het opsporingsonderzoek, (ook) 
als hij nog niet de beschikking heeft gekregen over het (volledige) procesdossier en een 
(min of meer) definitieve beschuldiging. In de fase van hoger beroep vertaalt de 
verwachting van tegenspraak zich in de verwachting dat de verdachte naar voren brengt 
wat zijn bezwaren zijn tegen het vonnis in eerste aanleg. De verantwoordelijkheden voor de 
verdediging zijn welbeschouwd identiek aan de hiervoor genoemde verwachtingen: de 
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verdediging die niet aan de gestelde verwachtingen voldoet, schiet tekort in haar 
verantwoordelijkheden. 
 
Deze verwachtingen gaan verder dan de verwachtingen die onder het huidige Wetboek van 
Strafvordering op de verdediging liggen. Met name de verwachting dat de verdachte 
medeverantwoordelijkheid neemt voor het verloop van het strafproces en zo vroeg mogelijk 
(pro-)actief mee procedeert, is ten opzichte van de huidige stand van het recht nieuw te 
noemen. 
 
De sanctionering van (het niet voldoen aan) deze verwachting en de daaraan gekoppelde 
verantwoordelijkheid is in het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering diffuus, maar 
naar ons oordeel reëel. De verdachte die – in de opvatting van een later oordelende rechter 
– onvoldoende vroeg, onvoldoende (pro-)actief heeft mee geprocedeerd, kan procedurele 
drempels, belemmeringen of mogelijk zelfs sancties ondervinden, als hij in een later stadium 
probeert zijn tegenspraak vorm te geven of van een feitelijk fundament te voorzien. Die 
drempel bestaat in elk geval in een toenemende motiveringsplicht voor zijn verzoeken naar 
de mate waarin het proces is voortgeschreden. In de concept MvT’s, de nadere informatie 
beschikbaar gesteld via de begeleidingscommissie bij het onderhavige onderzoek, alsmede 
in de aan de moderniseringsvoorstellen voorafgaande Contourennota, wordt de (later 
oordelende) rechter daarbij de mogelijkheid en de vrijheid gegeven om (in voorkomende 
gevallen) sancties aan het (onredelijk) stilzitten van de verdediging in het vooronderzoek te 
verbinden. De belemmering, dan wel sanctie, zou er in kunnen bestaan, dat een verzoek van 
de verdachte als ‘tardief’ wordt afgewezen. Zo’n rechtstreekse vorm van sanctionering is in 
het huidige Wetboek van Strafvordering onbekend. 
 
De vraag óf de later oordelende rechter tot een dergelijke vorm van sanctionering overgaat, 
zal van zaak tot zaak anders worden beantwoord. Dat brengt met zich dat de verdachte geen 
zekerheid heeft of hij (naar het latere oordeel van de zittingsrechter) in het vooronderzoek 
(nog wel) de vrijheid heeft om – in het geval hij nog niet de beschikking heeft over alle 
processtukken – voorshands te wachten met het opgeven van onderzoekshandelingen. 
Indien immers de later oordelende rechter meent dat van de verdachte gevergd kon worden 
dat hij bij die stand van het onderzoek wél al onderzoekswensen opgaf, dan kan de 
verdachte (mogelijk) tegen (een vorm van) sanctionering aanlopen. Vanwege het gebrek 
aan zekerheid zowel wat betreft het (in het opsporingsonderzoek) voorgeschreven gedrag 
als de daaraan mogelijk (door de later oordelende rechter) te verbinden consequenties, 
noemen wij dit een diffuse sanctioneringsmogelijkheid.  
 
Wij zien dan ook een combinatie van de verwachting dat de verdachte in beginsel zo vroeg 
mogelijk (pro-)actief mee procedeert en een diffuse sanctioneringsmogelijkheid van het 
niet-voldoen aan die verwachting, die wij als méér dan een verantwoordelijkheid (of 
procesrisico) duiden. Wij noemen deze combinatie van verwachting en mogelijke 
sanctionering een (impliciete) verplichting. Deze impliciete verplichting strekt zich ook uit 
tot het opsporingsonderzoek. Onder omstandigheden kan deze impliciete verplichting ook 
reeds gelden, als de verdachte nog niet de beschikking heeft gekregen over het (volledige) 
procesdossier en een (min of meer) definitieve beschuldiging. De verdachte loopt in die 
situatie immers het risico dat een later oordelende rechter tot de slotsom komt dat de 
verdachte in het opsporingsonderzoek al kon beschikken over voldoende processtukken om 
bepaalde onderzoekshandelingen te vragen, zodat een verzoek om deze 
onderzoekshandelingen uit te voeren in een latere fase van het proces als tardief moet 
worden aangemerkt. Dan blijkt de verdachte, door niet al op basis van een nog incompleet 
dossier mee te procederen, een mogelijkheid te hebben verspeeld.  
 
De verdachte die geen of onvoldoende doeltreffende bezwaren tegen het vonnis in eerste 
aanleg aanvoert, verliest de aanspraak op beoordeling van die punten door het gerechtshof. 



Mind the Gap 

 

 
290 

Dit wordt door ons niet als een (impliciete) verplichting gezien, maar wel als een onderdeel 
van het strafproces waarin een procesverantwoordelijkheid en bijbehorend procesrisico op 
de verdachte wordt gelegd. 
 
Randvoorwaarden 
In de verschillende concept MvTs ligt onzes inziens het oordeel besloten dat aan een aantal 
randvoorwaarden moet zijn voldaan om de verwachting dat de verdediging in staat is 
vroegtijdige tegenspraak te kunnen realiseren (en realiseert). In de concept MvTs ligt voorts 
het oordeel besloten dat in de voorgestelde regeling ook aan deze voorwaarden voldaan 
wordt. Het betreft de strafvorderlijke randvoorwaarden dat de verdachte in de loop van het 
proces (steeds) over (1) voldoende informatie beschikt over zijn rechtspositie om zijn 
verdedigingsstappen zo snel mogelijk te kunnen zetten, alsmede dat hij daarvoor over (2) 
voldoende processuele middelen beschikt. Deze laatste randvoorwaarde kan nader worden 
onderscheiden in de beschikbaarheid van de processtukken; de beschikbaarheid van de 
beschuldiging; voldoende mogelijkheden van feitenonderzoek à décharge en een voldoende 
(rechts)positie in het kader van de verschillende verhoren om het tegensprekelijke verhaal 
naar voren te kunnen brengen. Voorts is een randvoorwaarde dat de verdachte over 
rechtsbijstand kan beschikken. 
 
Ten aanzien van de voor de verdachte beschikbare informatie geldt dat een niet-
aangehouden verdachte die wordt verhoord, weet dat hij recht heeft op rechtsbijstand. Een 
aangehouden verdachte weet dat hij recht heeft op rechtsbijstand en dat hij recht heeft om 
desgevraagd en in ieder geval vanaf het eerste verhoor na aanhouding kennis te nemen van 
de processtukken. Een niet aangehouden en niet verhoorde verdachte weet (formeel) niets. 
Geen enkele verdachte wordt geïnformeerd over de mogelijkheid om (al in het 
vooronderzoek) onderzoekshandelingen te vragen aan de rechter-commissaris. De 
informatie die aan de verdachte van overheidswege wordt verstrekt, is dan ook 
onvoldoende om de verdachte in staat te stellen om aan de verwachtingen te voldoen. 
 
De tweede en derde randvoorwaarde voor het waarmaken van de verwachting dat de 
verdachte zo vroeg mogelijk (pro-)actief mee procedeert, is de beschikbaarheid van 
processtukken en een (min of meer definitieve) beschuldiging. Voor niet-voorlopig gehechte 
verdachten is de regeling van de verstrekking van processtukken nog onvoldoende effectief 
vormgegeven. De praktijk van de verstrekking van processtukken wordt voor het 
belangrijkste deel bepaald door de werkprocessen van de politie en het openbaar 
ministerie, waarin veelal geen ruimte is voor beoordeling door de officier van justitie van de 
individuele stukken. Dit brengt met zich dat onder de huidige wettelijke regeling al geen 
garantie bestaat dat een verdachte op zijn verzoek tijdig alle dan reeds beschikbare stukken 
ontvangt. Nu de voorgestelde regeling op dit punt wezenlijk niets anders inhoudt dan de 
bestaande, zien wij hierin geen verbetering optreden. 
  
Voorlopig gehechte verdachten hebben uit de verschillende vorderingen voorlopige 
hechtenis en uit de verplicht voorgeschreven ‘stand van zaken rapportage’ na ommekomst 
van drie maanden gevangenhouding kunnen opmaken hoe de beschuldiging tegen hen 
waarschijnlijk zal komen te luiden (art. 2.10.5.1). Ook krijgen voorlopig gehechte 
verdachten bij die ‘stand van zaken rapportage’ automatisch inzage in ten minste een deel 
van de processtukken. Een niet voorlopig gehechte verdachte wordt echter eerst na 
afronding van het opsporingsonderzoek – met de betekening van de procesinleiding – 
geïnformeerd over de beschuldiging. Deze verdachte heeft dan ook in de loop van het 
opsporingsonderzoek onvoldoende feitelijke informatie (beschuldiging en processtukken) 
om het hem mogelijk te maken om in dat onderzoek te participeren. 
  
De laatste tekortkoming die wij in het verband van de processtukken signaleren, is dat de 
impliciete verplichting van de verdachte om ook al in het opsporingsonderzoek (pro-)actief 
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mee te procederen, onder omstandigheden zelfs als hij nog niet de beschikking heeft 
gekregen over het (volledige) procesdossier en een (min of meer) definitieve beschuldiging, 
lastig verenigbaar lijkt met het procesmodel dat in art. 6 EVRM besloten lijkt te liggen. De 
slotsom van onze beschouwing van de jurisprudentie op art. 6 EVRM is dat niet zonder meer 
van de verdachte gevergd kan worden dat hij zijn verdedigingsactiviteiten al vormgeeft, 
vóórdat het opsporingsonderzoek is afgerond en voordat hij een min of meer definitieve 
beschuldiging heeft ontvangen. Van de verdediging lijkt in zoverre geen proactief handelen 
te worden verlangd; de verdediging lijkt zich in het algemeen te mogen beperken tot reactief 
optreden tegen dossier en beschuldiging. Dit leidt tot de conclusie dat één van de 
ontwerpuitgangspunten van het voorgestelde Wetboek van Strafvordering op een wankele 
basis staat en uitdrukkelijk dient te worden heroverwogen. 
 
Een vierde randvoorwaarde om te kunnen voldoen aan – met name – de verwachting van 
tegenspraak, is dat de verdachte over een doordachte en voldoende verzameling van 
feitelijke onderzoeksmiddelen/bevoegdheden beschikt om feitenonderzoek à décharge 
mogelijk te maken, alsmede – zo voegen wij daaraan toe – dat een helder kader bestaat 
waarbinnen dat feitenonderzoek à décharge kan plaatsvinden. Voor wat betreft het verhoor 
van getuigen en deskundigen worden daartoe in het opsporingsonderzoek ruime 
mogelijkheden gecreëerd. Na de betekening van de procesinleiding wordt echter een té 
beperkte periode gegeven (twee, maximaal vier weken) voor het opgeven van getuigen en 
deskundigen die door de rechtbank op basis van het criterium van verdedigingsbelang 
moeten worden beoordeeld. Het standpunt in de concept MvT dat deze termijn voor de (niet 
voorlopig gehechte) verdachte volstaat, geeft blijk van onvoldoende begrip van de 
weerbarstige praktijk. 
 
De huidige voorstellen rond de procesinleiding hebben tot gevolg dat de 
onderzoekshandelingen à décharge, waarvoor de bevoegdheden van de rechter-
commissaris met betrekking tot voorwerpen en gegevens in het opsporingsonderzoek (art. 
2.7.8.2) gebruikt moeten worden, in de praktijk veelal eerst buiten het kader van dat 
opsporingsonderzoek (namelijk eerst in de fase van de berechting) kunnen worden 
ingeroepen, omdat in de meeste gevallen de verdachte eerst dan over een beschuldiging en 
de processtukken beschikt. In die fase zijn de mogelijkheden tot het laten verrichten van 
aanvullend feitenonderzoek à décharge praktisch gezien mogelijk niet meer aanwezig, 
omdat de dossierverantwoordelijkheid dan al naar (de voorzitter van) de rechtbank is 
overgegaan. Met de aanvang van het onderzoek op de terechtzitting verliest de rechter-
commissaris zijn bevoegdheden ten aanzien van voorwerpen, documenten en gegevens, 
hetgeen betekent dat de verdachte alle mogelijkheden tot het verrichten van onderzoek à 
décharge ten aanzien van voorwerpen, documenten en gegevens op dat moment ook 
definitief verliest. Een meer uitgebreide en uitdrukkelijke regeling van de 
onderzoeksmiddelen/bevoegdheden van de verdediging ten aanzien van voorwerpen en 
gegevens en hun kader wordt dan ook gemist. 
 
De vijfde randvoorwaarde is dat de verdachte, in de situaties waarin hij door het afleggen 
van een verklaring bijdraagt aan het proces, voldoende ruimte heeft om het 
‘tegensprekelijke’ verhaal naar voren te brengen. Vanwege de inquisitoire invulling die het 
(met name: politiële) verdachtenverhoor in de Nederlandse procescultuur gebruikelijk 
krijgt, is niet zonder meer verzekerd dat de verdachte daar voldoende ruimte voor krijgt, 
zelfs indien hij wel is voorzien van rechtsbijstand. 
 
De zesde en mogelijk belangrijkste randvoorwaarde is dat een verdachte is voorzien van 
rechtsbijstand. Wij achten de verdachte – mede vanwege de bestaande cultuur, waarin 
rechters en openbaar ministerie zich welwillend en meedenkend opstellen ten aanzien van 
een verdachte zonder raadsman – in staat om in de meest eenvoudige zaken zelfstandig ter 
terechtzitting tegenspraak te bieden en om in dat verband vragen te stellen aan een ter 
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terechtzitting gehoorde getuige of om ter terechtzitting aanvullende documenten of 
gegevens waarover hij zelf beschikt, aan de rechter over te leggen. Onder ogen moet echter 
worden gezien dat een niet onaanzienlijk aantal verdachten zelfs die verantwoordelijkheid 
niet (zelf) kan dragen. Het zelfstandig bevragen van deskundigen is, ook in meer eenvoudige 
zaken, voor een verdachte zonder raadsman te hoog gegrepen. Voor tegenspraak in 
complexere zaken, voor het verbreden van het dossier door aanvullend feitenonderzoek 
(getuigen, deskundigen, nieuwe stukken) én voor het aanzoeken van de rechter-
commissaris in het vooronderzoek, kan de verdachte niet zonder adequate rechtsbijstand. 
Anders geformuleerd: behalve in de meest eenvoudige zaken kan de verdachte de op hem 
gelegde verwachting dat hij tegenspraak biedt en daartoe (zo vroeg als mogelijk is) (pro-
)actief mee procedeert niet waarmaken, als hij niet is voorzien van rechtsbijstand. 
 
Een vergelijkbare conclusie trekken wij wat betreft het aandragen van bezwaren tegen het 
vonnis in eerste aanleg. Slechts in eenvoudige zaken – of slechts in het geval van eenvoudige 
bezwaren – kan de verdachte daartoe (uitgaande van een welwillende houding van de 
rechter en het openbaar ministerie) nog zelf in staat worden geacht. In alle behalve de 
meest eenvoudige zaken is rechtsbijstand dan ook een randvoorwaarde voor een adequate 
invulling en vervulling van de verwachtingen en daaraan gekoppelde 
verantwoordelijkheden die op de verdachte worden gelegd. 
 
De huidige regeling van de rechtsbijstand – waarvoor geen wijzigingsvoorstellen worden 
geformuleerd – houdt kort gezegd in dat zelfs in de zwaarste zaken, waarin de verdachte tot 
aan het begin van de terechtzitting in voorlopige hechtenis verblijft, adequate rechtsbijstand 
niet is verzekerd. Voor niet voorlopig gehechte verdachten geldt dat zij in het 
opsporingsonderzoek veelal slechts gedurende de piketfase van rechtsbijstand zijn voorzien 
en voor het overige slechts als zij bereid en in staat zijn zelf voor rechtsbijstand te betalen. 
Verreweg de meeste niet-gedetineerde verdachten hebben in het opsporingsonderzoek 
geen raadsman. Voor de fase van de berechting komt slechts een deel van de niet voorlopig 
gehechte verdachten in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Dit brengt met zich 
dat de impliciete veronderstelling van de gemoderniseerde regeling dat elke verdachte is 
voorzien van rechtsbijstand, dan wel zich kan voorzien van rechtsbijstand, onvoldoende 
door de feiten wordt gedragen. 
 
Voorzieningen en gereedschappen 
De wettelijke regeling rond de van overheidswege te verstrekken informatie zou versterkt 
kunnen worden. Met name zou aan alle verdachten – en niet slechts aan de aangehouden 
verdachten – meegedeeld moeten worden dat zij recht hebben op kennisneming van de 
processtukken. Voorts zou aan alle (verhoorde) verdachten meegedeeld moeten worden, 
dat zij al in het opsporingsonderzoek de rechter-commissaris kunnen vragen om 
onderzoekshandelingen te verrichten. 
 
De regeling van de inzage en beschikbaarheid van de processtukken en de beschuldiging blijft 
een moeilijk op te lossen vraagstuk. Enerzijds is de ‘beweging naar voren’ gebaseerd op het 
vertrouwen van de wetgever dat de verdachte zo vroeg als mogelijk is in het proces de op 
zijn zaak betrekking hebbende stukken daadwerkelijk ontvangt, anderzijds kunnen er 
(grote) opsporingsbelangen bestaan om stukken zo laat mogelijk te verstrekken en wordt 
de wettelijke regeling ook nog eens doorkruist door de gegroeide werkwijzen en 
administratieve processen bij politie en openbaar ministerie. Deze knoop lijkt niet 
eenvoudig te ontwarren.  
 
Voor de wetgevingskeuzen die vervolgens (moeten) worden gemaakt, zijn dan naar ons 
oordeel twee mogelijke uitkomsten denkbaar. De eerste daarvan is dat de wettelijke 
regeling van de verstrekking van de processtukken zó dwingend wordt en ook zo dwingend 
van termijnen en sancties wordt voorzien, dat daadwerkelijk gegarandeerd kan worden dat 
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verdachten in het vooronderzoek ten spoedigste alle op dat moment reeds bestaande 
processtukken ontvangen. Alleen op deze wijze kan de praktijk worden gedwongen een 
realistisch fundament te leggen onder de ambitie om de verdachte ‘naar voren’ (mee) te 
laten bewegen. Die oplossing brengt noodzakelijkerwijze met zich dat een aantal 
vervolgingen zal falen, omdat de later oordelende rechter vaststelt dat het openbaar 
ministerie er in het vooronderzoek niet in is geslaagd om zich aan de gestelde regels te 
houden. De onwenselijkheid van die consequentie erkennen en onderschrijven wij. Als die 
weg echter onbegaanbaar is, dan resteert slechts de vaststelling dat de wetgever onmachtig 
is (gebleken) om met (alleen) strafprocessuele voorschriften te garanderen of te 
bewerkstelligen dat verdachten tijdig en volledig inzage krijgen in alle beschikbare 
processtukken die niet formeel worden onthouden. Maar dan moet vervolgens die 
vaststelling – en dat is de tweede mogelijke uitkomst – uitdrukkelijk als 
ontwerpuitgangspunt van het gemoderniseerde wetboek worden aanvaard. Dat zou er dan 
toe moeten leiden dat uitgangspunt van de regeling wordt dat het startpunt voor 
verwachtingen ten aanzien van de verdachte het (geregistreerde) moment is waarop hij of 
zijn raadsman (aantoonbaar) de processtukken en de concept beschuldiging in zijn zaak 
heeft ontvangen. Doet men nóch het een, nóch het ander, dan wordt de wettelijke regeling, 
waarin van de verdachte wordt verwacht dat hij actief mee procedeert zodra dat kan, mede 
gebaseerd op de fictie dat de verdachte steeds is voorzien van de op zijn zaak betrekking 
hebbende processtukken. 
 
Ten aanzien van het feitenonderzoek à décharge zou onzes inziens veel gewonnen kunnen 
worden, indien een ontwerpuitgangspunt van het gemoderniseerde Wetboek van 
Strafvordering zou zijn, dat bij een tegensprekelijke verdediging óók wordt aanvaard dat zij 
feitenonderzoek doet om de tegenspraak van een fundament te voorzien. Dat biedt de 
ruimte om vervolgens het debat aan te gaan over de vraag hoe dat feitenonderzoek – in het 
licht van mogelijke inbreuken op rechten van anderen – kan worden genormeerd en over de 
inrichting en inhoud van een procedure, waarin wordt bepaald op welke wijze en onder 
wiens verantwoordelijkheid het verkregen materiaal op relevantie kan worden geselecteerd 
en aan het dossier worden toegevoegd.  
 
Als van de verdachte tegenspraak wordt verwacht, dan zou de wettelijke regeling van de 
situaties waarin de verdachte wordt verhoord, mede rekening moeten houden met, en 
ruimte moeten bieden aan, de tegensprekelijke functie van dat verhoor. Dit brengt met zich 
dat de regels omtrent de rechtsbijstand en de verslaglegging in deze verhoorsituaties 
opnieuw in dit licht zouden moeten worden bezien. 
 
Naar ons oordeel is (de beschikbaarheid van) rechtsbijstand het belangrijkste element van 
een eerlijk proces waarin tegenspraak als Leitmotiv geldt. De rechten die in het 
gemoderniseerde wetboek aan de verdachte worden toebedeeld en de verwachtingen en 
verantwoordelijkheden die op de verdachte worden gelegd, kunnen in de meeste zaken – en 
in elk geval: in alle zaken waar het ergens over gaat – alleen maar geëffectueerd worden als 
de verdachte is voorzien van rechtsbijstand. De regeling van de rechtsbijstand maakt 
zodoende onverbrekelijk onderdeel uit van de regeling van het strafproces. 
 
Wij concluderen dat bij de moderniseringswetgever een onjuist beeld bestaat omtrent de 
beschikbaarheid van rechtsbijstand voor verdachten in het Nederlandse strafproces. De 
impliciete verwachting van de minister dat de verdachte hetzij rechtsbijstand heeft hetzij 
rechtsbijstand kan krijgen blijkt niet juist, in elk geval waar het betreft de rechtsbijstand 
tijdens het opsporingsonderzoek. Ten aanzien van de rechtsbijstand op de terechtzitting 
lijkt het effect van terugvorderingsmaatregel van kosten voor rechtsbijstand van art. 43 lid 3 
Wrb nog onvoldoende in de voorgestelde regeling te zijn doorgedrongen. Dit is aanleiding 
voor de aanbeveling dat een herijking van de regeling van de rechtsbijstand in strafzaken – 
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alsmede de daartoe benodigde (adequate) financiering – een integraal onderdeel van de 
moderniseringsoperatie behoort te zijn. 
 
Risico’s voor het functioneren van het stelsel indien de raadsman niet over een (adequaat) 
functionerend raadsman beschikt 
In alle behalve de meest eenvoudige zaken is de verdachte niet zelfstandig in staat om de op 
hem gelegde medeverantwoordelijkheden te dragen. Voor tegenspraak in complexere 
zaken, voor het (daartoe vereiste) verbreden van het dossier door aanvullend 
feitenonderzoek (getuigen, deskundigen, nieuwe stukken) én voor het aanzoeken van de 
rechter-commissaris in het vooronderzoek, kan de verdachte niet zonder rechtsbijstand. Dat 
geldt eveneens voor het aandragen van meer dan eenvoudige bezwaren tegen het vonnis in 
eerste aanleg in een niet eenvoudige zaak. 
 
Bij de berechting van de verdachte zonder raadsman krijgt de rechter als gevolg daarvan 
‘onvolkomen’ tegenspraak, hetgeen afbreuk doet aan de volledigheid en de kwaliteit van de 
grondslag voor de beslissing van de rechter. Dat brengt noodzakelijkerwijze met zich dat de 
rechterlijke beslissing zélf aan kwaliteit inboet. De kans op materieel onjuiste beslissingen 
neemt daardoor toe. 
 
De verdachte met suboptimaal functionerende raadsman is slechter af dan de verdachte 
zonder raadsman. Het feit dat een raadsman in het onderzoek optreedt, kan door andere 
‘partijen’ (openbaar ministerie, rechter) slechts worden gezien als een indicatie dat de 
verdediging naar behoren – optimaal – wordt gevoerd. Eventuele compensatie die door de 
rechter nog wel zal worden geboden aan de verdachte zonder raadsman, blijft bij de 
verdachte met suboptimaal opererende raadsman achterwege. Dat brengt met zich dat bij 
de berechting van de verdachte met een suboptimaal functionerende raadsman, de rechter 
eveneens ‘onvolkomen’ tegenspraak krijgt, waarbij hij er echter (behoudens hier buiten 
beschouwing te laten evidente gevallen) van uitgaat, kan gaan en volgens het voorgestelde 
systeem ook van uit mag gaan, dat hij wél adequate tegenspraak krijgt. Dat doet afbreuk aan 
de volledigheid en de kwaliteit van de grondslag voor de beslissing van de rechter, maar het 
probleem is dat de rechter veelal niet eens weet dat de grondslag voor zijn beslissing is 
aangetast. Wellicht nog meer dan in de situatie dat de verdachte helemaal geen raadsman 
heeft, neemt daardoor de kans op materieel onjuiste beslissingen toe. 
 
Indien het uitgangspunt van de wettelijke regeling is en blijft, dat het strafproces mede 
wordt gebaseerd om het concept van tegenspraak van de verdachte, dan kunnen de 
genoemde risico’s alleen worden ondervangen en gemitigeerd door verbeteringen in het 
stelsel van rechtsbijstand, waardoor breder kan worden gegarandeerd dat de verdachten 
die dat nodig hebben ook daadwerkelijk van optimale rechtsbijstand worden voorzien. Met 
name de rechtsbijstand aan voorlopig gehechte verdachten dient in alle gevallen te zijn 
verzekerd – hetgeen in het huidige stelsel zoals opgemerkt niet het geval is. 
 
De risico’s van de raadsman die in het licht van de kernwaarden van de advocatuur 
tekortschiet en daarom zijn taak niet naar behoren uitoefent (en derhalve ‘suboptimaal’ 
bijstand verleent), kunnen alleen worden gemitigeerd door kwaliteitscontrole en -
verbetering van advocaten die optreden als raadsman in strafzaken. Waar de wetgever – 
door tegenspraak van de verdachte tot één van de centrale uitgangspunten en 
verwachtingen van de gemoderniseerde regeling te maken – het strafproces en de juistheid 
van de uitkomsten van dat strafproces in grotere mate afhankelijk maakt van het optimaal 
functioneren van de raadsman van de verdachte, is het onzes inziens de vraag of diezelfde 
wetgever zich vervolgens (geheel) afzijdig kan houden van (het proces van) 
kwaliteitscontrole en kwaliteitsverbetering, dat – evident – primair tot de 
verantwoordelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten behoort. 
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Het tweede type suboptimaal functionerend raadsman voldoet wél aan alle kernwaarden 
voor de advocatuur, oefent wél adequaat zijn beroep uit, maar wordt door externe factoren 
beperkt, waardoor hij de verdediging niet zó effectief kan voeren als hij zelf zou willen. Als 
voorbeeld daarvan is genoemd de raadsman die ambtshalve aan een in voorarrest 
verblijvende verdachte is toegevoegd, maar die op financiële gronden door zijn cliënt is 
geïnstrueerd om geen (volwaardige) rechtsbijstand te leveren. Als gevolg daarvan heeft 
deze voorlopig gehechte verdachte geen optimale rechtsbijstand. Nu deze situatie wordt 
veroorzaakt door een maatregel die uitsluitend op de financiering van het stelsel van 
rechtsbijstand betrekking heeft, volgt hieruit dat de vraag óf de verdachte in het 
gemoderniseerde strafproces is voorzien van (voldoende) rechtsbijstand, niet los kan 
worden gezien van de vraag of het stelsel van strafrechtelijk rechtsbijstand voldoende is 
gefinancierd om het door de wetgever gewenste resultaat te bereiken. Dat brengt dan weer 
met zich dat een herijking van de regeling van de gefinancierde rechtsbijstand in strafzaken 
– beschikbaarheid van rechtsbijstand en financiering daarvan – integraal onderdeel van de 
onderhavige moderniseringsoperatie behoort te zijn. 
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Rb. Rotterdam 10 juli 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BX2370 
Rb. Amsterdam van 25 januari 2013, NbStraf 2013/130 
Rb. Oost-Nederland 20 februari 2013, ECLI:NL:RBONE:2013:BZ2593 
Rb. Amsterdam 23 mei 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:9910 
Rb. Amsterdam 26 juli 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:5180 
Rb. Zeeland-West-Brabant 5 november 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:7614 
Rb. Rotterdam 2 april 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:2291 
Rb. Overijssel 7 januari 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:89 
Rb. Noord-Holland 6 februari 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:789 
Rb. Roermond 4 maart 2015, NJFS 2015/200 
Rb. Amsterdam 25 maart 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:1848 
Rb. Noord-Holland 6 februari 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:1582 
Rb Amsterdam 1 maart 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:1683  
Rb. Amsterdam 14 maart 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:1683 
Rb. Gelderland 23 maart 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:1646 
Rb. Overijssel, 29 maart 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:1766 
Rb. Amsterdam 23 juni 2017, ECLI:NLRBAMS:2017:5006 
Rb. Gelderland 13 december 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6453 
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Bijlagen 
 
Bijlage 1: samenstelling begeleidingscommissie 
Bijlage 2: semigestructureerde vragenlijst focusgroep interviews  
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Bijlage 1: Samenstelling begeleidingscommissie 
 
Prof. mr. E.R.  Bleichrodt (voorzitter) Hoge Raad der Nederlanden; Erasmus Universiteit 

Rotterdam 
 
Prof. mr. D.R. Doorenbos Stibbe (Amsterdam); Radboud Universiteit Nijmegen 
 
Mr. E.C. van Ginkel  WODC 
 
Mr. H.M. van Maurik ministerie van Justitie en Veiligheid (Directie 

Wetgeving en Juridische zaken) 
 
Mr. S.F. van Merwijk  Rechtspraak (Landelijke expertgroep R(H)C, LOVS)  
 
Mr. T.A.M. van de Ven  openbaar ministerie (Landelijk Parket) 
 
Drs. J.W. van Wetten  ministerie van Justitie en Veiligheid (Directoraat-

Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving) 
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Bijlage 2: Semigestructureerde vragenlijst focusgroep interviews 
 
Informatieverstrekking aan de verdachte 
 

1. Verdachten worden over het recht om verzoeken tot het verrichten van onderzoek 
bij de rechter-commissaris in te dienen niet met zoveel woorden geïnformeerd; niet 
bij aanhouding, dan wel het (eerste) verhoor na aanhouding, en in zijn algemeenheid 
ook niet nadien. Ligt het, gelet op de voorgestelde beweging naar voren, voor de 
hand om de informatiepositie van de verdachte te verbreden, bijvoorbeeld door alle 
verdachten bij het eerste verhoor (onafhankelijk van de vraag of zij zijn 
aangehouden) te informeren over het recht op rechtsbijstand, het recht op 
kennisneming van de processtukken en het recht om de rechter-commissaris te 
verzoeken nader onderzoek te doen? 

 
Processtukken 

 
2. Welke problemen doen zich in de praktijk voor het aan de verdediging verstrekken 

van processtukken (zoals pv’s getuigenverhoor politie), die nodig zijn voor 
getuigenverzoeken aan de rc door de verdediging?  

 
3. Belemmert het ontbreken van informatie over de beschuldiging en/of het niet 

beschikbaar zijn van processtukken de verdediging om in een vroeg stadium 
onderzoekswensen in te dienen? Hoe vaak/in welke zaken is dat het geval? 

 
4. Laten advocaten het (tijdig) opvragen van processtukken bewust na, om op die 

manier meer ‘lengte’ te creëren in het opsporingsonderzoek? 
 
5. In de huidige regeling kan de rechter-commissaris, op verzoek van de verdachte, de 

officier van justitie die in gebreke blijft kennisneming van de processtukken te 
verlenen, een termijn stellen binnen welke de kennisneming van processtukken 
wordt verleend. (art. 30 lid 2 Sv). Welke ervaringen bestaan met een dergelijke 
termijnstelling?  

 
6. Is zo’n termijnstelling in de praktijk effectief? 
 
7. Hoe verloopt de kennisgeving van procestukken in de praktijk, als de verdachte niet 

wordt bijgestaan door een raadsman?  
 
8. Wat zijn knelpunten in de huidige regeling van de verstrekking van inzage in de 

processtukken (volgens art. 30 Sv geldt dat kennisneming de verdachte op diens 
verzoek tijdens het voorbereidende onderzoek wordt verleend door de officier van 
justitie en dat de kennisneming de verdachte in elk geval wordt toegestaan vanaf het 
eerste verhoor na aanhouding)? 

 
9. Zou een ander beginpunt van de regeling omtrent de verstrekking van inzage in de 

processtukken dan het huidige (eerste verhoor) denkbaar of mogelijk beter zijn? 
(bijvoorbeeld: het moment waarop het procesdossier door de officier van justitie is 
ontvangen (of is beoordeeld))?  

 
10. Is een regeling voorstelbaar waarin een verdachte het recht heeft te worden 

verhoord indien hij daarom verzoekt, om daarmee een startpunt voor de 
verstrekking van stukken te bewerkstelligen? 
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11. Moet het initiatief om kennisneming van de stukken te verkrijgen en om daarbij 
opgeworpen belemmeringen te overwinnen, altijd bij de verdediging liggen? 

 
12. Wordt de verdachte, indien de rechter-commissaris (of de officier van justitie) hem 

kennis geeft van een vordering tot het verrichten van onderzoekswensen ingediend 
door de officier van justitie, op de hoogte gesteld van het recht om de rechter-
commissaris om (aanvullend) onderzoek te vragen? Maakt het daarbij uit of de 
verdachte al dan niet wordt bijgestaan door een raadsman? 

 
13. Zou de wet moeten voorschrijven dat, indien een vordering door de officier van 

justitie wordt gedaan en van die vordering aan de verdachte kennis wordt gegeven, 
de verdachte – zonder daartoe een verzoek te hoeven doen – het volledige 
procesdossier aan de verdachte wordt verstrekt, met uitzondering van de stukken 
die de officier van justitie formeel (in het belang van het onderzoek) aan de 
verdachte onthoudt? 
 

14. Ligt het voor de hand om in alle gevallen (en niet slechts in geval een verdachte 
langer dan 90 dagen in voorarrest verblijft) waarin het opsporingsonderzoek langer 
dan een vastgesteld aantal dagen na het eerste verhoor voortduurt, een plicht op de 
officier van justitie te leggen om de verdachte schriftelijk in kennis te stellen van de 
stand van zaken van het opsporingsonderzoek, met daarin een omschrijving van het 
feit waarop het opsporingsonderzoek betrekking heeft, alsmede een aanduiding van 
het moment waarop naar verwachting aan de voorzitter van de rechtbank zal 
worden gevraagd de dag van de terechtzitting te bepalen? 

 
Onderzoek door de rechter-commissaris en onderzoekswensen van de verdediging 

 
15. Worden in de praktijk door het openbaar ministerie termijnen gesteld aan de 

verdediging voor het indienen van onderzoekswensen bij de rechter-commissaris? 
Zo ja, in welke zaken (wat voor soort zaken)? 

 
16. Worden in de praktijk door de rechter-commissaris termijnen gesteld aan het 

indienen van onderzoekswensen bij de rechter-commissaris? Zo ja, in welke/wat 
voor soort zaken? Wordt in die gevallen zowel aan het openbaar ministerie als de 
verdediging een termijn gesteld? En loopt die termijn dan altijd gelijk?  

 
17. Wordt door de rechter-commissaris geïnventariseerd over welke stukken de 

verdediging beschikt, als hij termijnen stelt voor het verrichten van 
onderzoekshandelingen?  

 
18. In hoeverre speelt in de huidige praktijk bij de beoordeling van onderzoekswensen 

van de verdediging door de rechter-commissaris of door de zittingsrechter een rol, 
dat deze onderzoekswensen ook wel eerder hadden kunnen worden gedaan, of dat 
een (ex art. 185 lid 2 Sv) eerder gestelde termijn voor indiening of onderbouwing 
van een verzoek niet is nageleefd? Speelt daarbij ook een rol waarom de gestelde 
termijn niet is nageleefd? Welke verwachtingen bestaan bij advocatuur, openbaar 
ministerie en rechters op dit punt ná de invoering van het voorgestelde wetboek? 

 
19. Wat zou u vinden van een wettelijke regeling, waarin wordt bepaald dat de rechter-

commissaris een redelijke termijn geeft voor het indienen van onderzoekswensen 
door de verdediging, binnen welke termijn door de officier van justitie niet 
gedagvaard mag worden – tenzij met toestemming van de rechter-commissaris? 
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20. Dient de gemoderniseerde wettelijke regeling te voorzien in de bevoegdheid voor de 
rechter-commissaris om ambtshalve onderzoekshandelingen te verrichten?  

 
Getuigenverhoren bij de rechter-commissaris 
 

21. Komt het in de praktijk voor dat de verdachte aanwezig is bij een getuigenverhoor 
bij de rechter-commissaris? Hoe frequent? In welke gevallen? Hangt dat (ook) af van 
de vraag wie om het verhoor heeft verzocht?  

 
22. Hoe oordelen de deelnemers van de focusgroepen over de 

wenselijkheid/noodzakelijkheid, dan wel de ratio van het aanwezigheid- en 
ondervragingsrecht van de verdachte tijdens het verhoor door de rechter-
commissaris?  

 
23. Komt het in de huidige praktijk voor dat een getuige die op verzoek van de 

verdediging al bij de rechter-commissaris is gehoord, vervolgens ook op de 
terechtzitting wordt gehoord? Hoe frequent komt dat voor en in welke gevallen? 

 
24. Krijgt in de huidige praktijk de raadsman bij het verhoor van getuigen/deskundigen 

bij de rechter-commissaris de gelegenheid tot het stellen van vragen?  
 

25. Krijgt in de huidige praktijk de raadsman bij het verhoor van getuigen/deskundigen 
bij de rechter-commissaris de gelegenheid tot het maken van opmerkingen als de 
rechter-commissaris het proces-verbaal van verhoor tot stand brengt?  

 
26. Hoe beoordelen officieren van justitie en advocaten deze praktijk? 

 
27. Ziet u bezwaren in een regeling die in zou houden dat verdediging en het openbaar 

ministerie geen bemoeienis mogen hebben met de verslaglegging door de R-C? 
 

28. Dienen de verhoren bij de rechter-commissaris verplicht auditief te worden 
opgenomen?  

 
29. Hebben de voorgestelde wijzigingen (zoals de frequentere aanwezigheid van de 

verdachte bij het verhoor bij de rechter-commissaris en de verplichte beëdiging van 
de getuige door de rechter-commissaris) invloed op de mogelijkheid van de 
verdediging om getuigen op de terechtzitting te laten horen, dan wel op het aantal 
getuigen dat ter terechtzitting wordt gehoord? Welke invloed? Hoe waardeert u die? 

 
Deskundigenonderzoek 

 
30. Wordt de verdachte in de praktijk op de hoogte gesteld van het recht om de officier 

van justitie onderzoek te laten verrichten door een geregistreerde deskundige? 
 

31. Komen dergelijke verzoeken tot onderzoek in de praktijk vaak voor? En verzoeken 
om tegenonderzoek? 
 

32. In hoeverre wordt het beoordelen van dergelijke verzoeken rekening gehouden met 
het feit dat de verdachte geen raadsman heeft? Of komt dat niet voor?  
 

33. Hoe waardeert u een regeling, waarbij een plicht wordt geïntroduceerd dat de 
verdachte wordt geïnformeerd van het recht om de officier van justitie te verzoeken 
een onderzoek door een geregistreerde deskundige te laten verrichten? 
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34. In welke gevallen wordt verzocht om het horen van deskundigen ter zitting en in 
welke gevallen wordt dat gehonoreerd? 

 
Gefaseerd aanbrengen van de zaak 

 
35. In de voorgestelde regeling wordt belang gehecht aan het voorkomen van 

aanhoudingen van het onderzoek ter terechtzitting. Wat zijn naar uw oordeel in de 
huidige praktijk de belangrijkste oorzaken voor het aanhouden van het onderzoek 
ter terechtzitting?  

 
36. In de voorgestelde regeling worden MK-zaken gefaseerd aangebracht. Daarmee 

wordt onder meer beoogd in zaken van niet-gedetineerde verdachten, waarbij vaak 
niet eerder een rechter-commissaris is betrokken, een time-out te creëren zodat 
alsnog vóór de zitting onderzoekswensen kunnen worden geïnventariseerd en 
uitgevoerd. Zijn er in de huidige praktijk ten aanzien van strafzaken die bij de 
rechtbanken worden aangebracht vergelijkbare voorzieningen of werkwijzen? Hoe 
waardeert u deze voorzieningen of werkwijzen? 

 
37.  Zal het voorgestelde systeem naar uw oordeel ervoor kunnen zorgen dat de 

verdediging tijdig inzage in de stukken al krijgen/nemen?  
 
38. Zal het voorgestelde systeem naar uw oordeel ervoor kunnen zorgen dat de 

verdediging meer onderzoekswensen vóór de zitting zal hebben kunnen laten 
uitvoeren? 

 
39. Hoe waardeert u de voorgestelde regeling in het geval de verdachte (nog) geen 

rechtsbijstand heeft bij het uitbrengen van de procesinleiding? 
 
40. Is er behoefte aan gefaseerd aanbrengen van zaken bij de EK? In welke gevallen? 
 
41. Bij de procesinleiding wordt aan de verdediging een termijn gesteld van 14 dagen 

voor het opgeven van onderzoekswensen, welke termijn éénmaal met 14 dagen kan 
worden verlengd. Hoe waardeert u deze termijn?  

 
Beoordeling verzoeken van de verdediging door de zittingsrechter 

 
42. Op basis van welke overwegingen wensen advocaten, officieren van justitie en 

rechters een getuige (in aanvulling op of in plaats van bij de rechter-commissaris) op 
zitting te horen? 

 
43. Voor de beoordeling van verzoeken van de verdediging die buiten de termijn aan de 

voorzitter zijn gedaan, geldt het nieuwe criterium, dat het horen van de getuige 
‘noodzakelijk is in het belang van een behoorlijke behandeling van de zaak’. Bij de 
toepassing van dit criterium kan de rechtbank rekening kan houden met het 
moment waarop het verzoek is gedaan, alsmede de vraag of het verzoek in 
redelijkheid eerder had kunnen worden gedaan, bijvoorbeeld op een eerdere zitting. 
Wordt in de huidige praktijk ook al rekening gehouden met het moment waarop het 
verzoek is gedaan, alsmede de vraag of het verzoek in redelijkheid eerder had 
kunnen worden gedaan? In welke situaties? Wordt daarbij acht geslagen of (en hoe) 
rechtsbijstand wordt verleend? 
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Hoger beroep 
 

44. In de voorgestelde regeling verdwijnt de mogelijkheid van de verdediging om ná het 
instellen van hoger beroep en vóór aanvang van de berechting in hoger beroep de 
rechter-/raadsheer-commissaris om (aanvullend) onderzoek te verzoeken (het 
huidige art. 411a Sv). Hoe waardeert u deze wijziging? 
 

45. Indien een strafzaak in eerste aanleg door een kanton- of politierechter is behandeld 
en de verdachte een straf of maatregel is opgelegd, wordt het hoger beroep naar 
komend recht behandeld door een enkelvoudige kamer. Hoe waardeert u dit 
voorschrift? Heeft de voorgestelde regeling gevolgen voor de berechting in eerste 
aanleg – en de wijze waarop de verdediging daar verweer dient te voeren? 
 

46. Het voorgestelde beslissingsschema in hoger beroep is anders dan het huidige. Dat 
beslismodel voorziet niet langer in een verplichte volledig ambtshalve toetsing van 
de vragen van art. 348-350 Sv in hoger beroep. Daarmee heeft het ook gevolgen voor 
de omvang van het geding in cassatie. Hoe waardeert u dit voorgestelde 
beslismodel? 
 

47.  Zal de appelrechter op basis van deze regeling zich lijdelijker (moeten) opstellen? 
 

48. Hoe verhoudt de voorgestelde regeling zich met het uitgangspunt, dat de rechter 
verantwoordelijk is voor de materieel-juiste uitkomst van de strafzaak? 
 

49. Heeft de voorgestelde regeling gevolgen voor de berechting in eerste aanleg – en de 
wijze waarop de verdediging daar verweer dient te voeren? 
 

*-*-*-*-* 
 
 
 
 


