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ALGEMEEN DEEL 



Algemeen Dee! 

Prof mr. MS. Groenhuijsen en Prof mr. G. Knigge 

1 Inleiding 

1.1 Onderzoeksproject Sv 2001 

De roep om een nieuw Wetboek van Strafvordering wordt luider. Het huidige, in 1926 in werking 
getreden wetboek, hoewel lange tijd beschouwd als een rustig bezit, lijkt niet meer van deze tijd. 
Het wetboek bracht in 1926 belangrijke vernieuwingen, maar vormde geen complete breuk met 
het verleden. De wetgever bouwde voort op het wettelijk stelsel zoals dat was neergelegd in het 
oude, uit 1838 stammende Wetboek van Strafvordering, dat op zijn beurt in tal van opzichten een 
getrouwe kopie was van de daarvoor geldende Code d'Instruction Criminelle. Rechtshistorisch 
gezien gaan de wortels van het huidige wetboek derhalve terug tot het begin van de vorige eeuw. 
De systematische uitgangspunten van het wetboek weerspiegelen dan ook in belangrijke mate de 
maatschappelijke en politieke situatie van die tijd. De discrepantie tussen die uitgangspunten en 
de gewijzigde maatschappelijke werkelijkheid is de afgelopen twintig jaar in hoog tempo groter 
en voelbaar geworden. Er bleken zich steeds meericnelpunten' voor te doen, die aanleiding gaven 
tot partiele herzieningen en corrigerende jurispmdentie, die echter vaak op gesparmen voet stonden 
met het oorspronkelijke wettelijke systeem. Dat heeft sterk afbreuk gedaan aan de inzichtelijkheid 
van het strafprocesrecht. Het geldende recht moet maar al te vaak door de wetstoepasser gerecon-
strueerd worden uit een oerwoud van incidentele wettelijke voorzieningen en jurisprudentiele 
oplossingen, die elkaar voortdurend verdringen en overwoekeren. Dit gebrek aan inzichtelijkheid 
vergroot de kans op fouten, vergissingen en ontsporingen van het justitiele apparaat. 

Het is tegen deze achtergrond dat het onderzoeksproject Strafvordering 2001 van start is gegaan. 
Het project richt zich op de toekomst. De vraag is of het mogelijk is een wetboek van strafvordering 
tot stand te brengen dat recht doet aan de gewijzigde inzichten en behoeften, een wetboek waarmee 
de rechtspraktijk ná de eeuwwisseling uit de voeten kan. In het project staat de vraag naar de syste-
matische grondslagen van een eventueel nieuw wetboek centraal. Het gaat om fundamenteel juri-
clisch onderzoek met een strategisch karalcter. Het onderzoek richt zich op de keuze van de uitgangs-
punten, en het zichtbaar maken van de consequenties van die keuze voor de structuur en de syste-
matiek van een nieuw wetboek. 

De onderzoeksvraag wordt uiteraard niet gesteld in een juridisch en maatschappelijk vacuum. Het 
onderzoek vindt zijn vertrekpunt in de problemen die zich in de bestaande strafrechtspleging als 
gevolg van tekorten in de regelgeving voordoen en beoogt daarin verbetering te brengen. Wat waar-
devol is en probleetnloos functioneert kan daarbij behouden blijven. Bij het aandragen van oplos-
singen is dan ook waar mogelijk aansluiting gezocht bij het strafprocesrecht zoals dat zich in 
Nederland als produkt van een historisch proces heeft ontwilckeld. Daarnaast echter is de zich 
ontwildcelende Europese rechtspralctijk richtinggevend voor het onderzoek geweest. Het gaat daarbij 
deels om de Europese standaard voor behoorlijk procesrecht zoals die vorm lcrijgt in de jurispru-
dentie van het Europse Hof voor de Rechten van de Mens. Voor een ander deel gaat het om de 
uniformerende tendenzen die samenhangen met de Europese eenwording. Het onderzoek heeft 
daarom een sterke rechtsvergelijkende component. 
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Het onderzoek wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband waarvan de kern wordt gevormd 
door de vakgroep strafrecht en criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen en de vakgroep 
strafrechtswetenschappen van de Katholieke Universiteit Brabant. In de loop van het onderzoelcsjaar 
is de onderzoelcsgroep versterkt met enkele onderzoekers van andere universiteiten, te weten de 
Erasmusuniversiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden. Deze onderzoekers hebben op ad hoc-
basis een bijdrage aan het onderzoek geleverd. 

De onderzoelcsgroep staat onder leiding van prof. mr . G. ICnigge (RUG) en prof. mr . MS. Groen-
huij sen (KUB). Het onderzoek heeft een totale looptijd van vier jaar en wordt grotendeels ge-
fmancierd door het Ministerie van Justine. Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van een met 
het Ministerie overeengekomen planning die telkens per onderzoeksjaar wordt uitgewerkt in een 
concreet werkplan. De Rijksuniversiteit Groningen treedt als penvoerder op van het project. 

In dit Interimrapport wordt verslag gedaan van het eerste onderzoelcsjaar. In dat jaar stond het 
onderzoek ter zitting in eerste aanleg centraal. Het gaat daarbij niet alleen om de eisen die aan dat 
onderzoek gesteld moeten worden, maar ook om de plants van dat onderzoek in het geheel van 
de strafvordering. Het rapport richt zich daarom mee op de vraag welke ruimte het strafproces moet 
bieden voor afdoening buiten de rechter om. 

1.2 Planning en methode van werken; een verantwoording 

De planning van het onderzoek is als volgt. In het inmiddels afgesloten eerste onderzoeksjaar stond 
als gezegd het onderzoek ter zitting in eerste aanleg centraal. In het tweede onderzoeksjaar zal de 
aandacht zich richten op de inrichting van het vooronderzoek. Het gnat daarbij onder meer om de 
afbakening van de strafvordering ten opzichte van het bestuursrecht, om het opsporingsbegrip en 
het vervolgingsbegrip, om de positie van de R.C. (wel of geen gvo), om de positie van de verde-
diging (bijv. wel of geen raadsman bij het politieverhoor) en om het voorarrest. Daamaast zal het 
eindonderzoek op onderdelen nader worden uitgewerkt. 

In het derde onderzoeksjaar S het onderzoek zich uitbreiden tot de rechtsmiddelen en overige 
dwangmiddelen. Daamaast zal voortgegaan worden met de systematische uitwerlcing van de keuzen 
die met betrekking tot voor- en eindonderzoek zijn gemaalct. Het vierde en laatste onderzoelcsjaar 
is bestemd voor de afronding van het onderzoek. Daarbij zal expliciet aandacht worden besteed 
aan de betekenis van het legaliteitsbeginsel voor het strafprocesrecht als geheel. Tevens S aan-
dacht besteed worden aan enkele resterende onderwerpen, zoals de positionering en vormgeving 
van raadlcamerprocedures en de afwijkende regelingen in bijzondere wetten. 

De onderzoelcsgroep is zich er van bewust dat in een systematische ordening van de strafvordering 
'alles met alles samenhange. Die onderlinge samenhang maalct dat iedere keuze voor een bepaalde 
volgorde van behandeling altijd enigszins aanvechtbaar is. Eigenlijk immers zouden alle afzonder-
lijke onderwerpen tegelijk, in hun onderlinge samenhang, moeten worden bestudeerd. Aangezien 
dat niet wel doenlijk is, is gekozen voor een gefaseerde aanpak. Ben dergelijke aanpak is niet onver-
antwoord, mits bij de bestudering van de afzonderlijke fasen het zicht op het grotere geheel niet 
verloren gaat. Dat echter impliceert dater van meet af aan zicht op het geheel dient te zijn, dat er 
met andere woorden gewerkt moet worden vanuit een weliswaar voorlopige en nog weinig scherp 
omlijnde, maar toch vooropgezette visie op het totaal. Dat geldt ook met betrekking tot de keuze 
voor een bepaalde volgorde van behandeling. Die keuze is alleen te verantwoorden als daaraan 
een bepaalde visie ten grondslag ligt. 
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De onderzoelcsgroep heeft er bewust voor gekozen om de volgorde van de te behandelen onder-
werpen niet te laten dicteren door de chronologie van het strafproces. Als de strafvordering bena-
derd wordt als een samenhangend geheel, spreelct het bepaald met vanzelf dat begormen wordt 'bij 
het begin', dat wil zeggen met de bestudering van het vooronderzoek. De openbare terechtzitting, 
uitmondend in het oordeel van de strafrechter, vervult in het geheel van het strafproces een 
spilfunctie. Het vooronderzoek dient, juist vanwege zijn voorbereidend lcarakter, daarop te worden 
afgestemd. Daarom kan pas zinnig over de inrichting van het vooronderzoek worden gesproken 
als duidelijk is aan welke eisen het eindonderzoek moet voldoen. Zo hangt veel af van de mate 
waarin gebruik mag worden gemaalct van de resultaten van het vooronderzoek. In een stelsel waarin 
het gebruik van de auditu-verklaringen is toegestaan, dienen immers hogere eisen aan het vooron-
derzoek te worden gesteld dan in een stelsel dat uitgaat van zogenaamde 'onmiddellijke' bewijs-
voering. 

Dat een groot aantal strafzaken tegenwoordig niet meer door de strafrechter worden afgedaan, 
dwingt naar het oordeel van de onderzoeksgroep niet tot een andere keuze. De inschakeling van 
de onafhankelijke rechter, die oordeelt naar aanleiding van een openbaar onderzoek ter zitting, 
vormt een wezenlijke waarborg tegen willekeurige bestraffing. De vraag is of, en zo ja in welke 
gevallen en onder welke voorwaarden, van die wezenlijke waarborg kan worden afgezien. Dat is 
een principiele voorvraag, die moeilijk kan worden beantwoord als over de functie en de invulling 
van de 'procesverplichting' zelf nog geen duidelijkheid bestaat. Het is daarom dat de onderzoeks-
groep er voor heeft gekozen om het onderzoek ter terechtzitting en de ruimte voor 'buitenge-
rechtelijke afdoening' in onderlinge sarnenhang te bezien. Daarbij zij opgemerkt dat ook de buiten-
gerechtelijke afdoening een vorm van afdoening is, waarvoor weer geldt dat het voorbereidend 
onderzoek daarop moet zijn afgestemd. De waarborgen waarmee de afdoening van strafbare feiten 
moet zijn omldeed, dienen de inrichting van het vooronderzoek te bepalen. Het omgekeerde is 
weinig aantrelckelijk. 

Een aparte verantwoording verdient de keuze om het eerste onderzoelcsjaar geen aparte aandacht 
te schenlcen aan het legaliteitsbeginsel. De reden daarvoor is dat moeilijk in abstracto valt te bepalen 
wat wel en wat niet in de wet dient te worden opgenomen. De vraag of bestaand jurisprudentierecht 
dient teworden gecodificeerd en de vraag of dwingende wettelijke voorschriften nodig zijn om 
bepaalde onwenselijke praktijken uit te bannen, kunnen het beste 'werkende weg' worden beant-
woord. Volgens het werkplan gaat het hier om een algemeen aandachtspunt, dat telkens per onder-
zoeksthema moet worden geconcretiseerd. De aldus gewonnen inzichten zullen in het laatste onder-
zoeksjaar worden verwerlct tot een algemeen standpunt. 

• Uiteraard ligt ook aan deze benadering reeds een voorlopige, zij het nog weinig gearticuleerde 
visie ten grondslag. Het uitgangspunt is immers, dat in elk geval niet alle procesrecht in de wet 
behoeft te worden vastgelegd. Het niet codificeren van uitgelcristalliseerd jurisprudentierecht is 
minst genomen een serieuze optie. Intussen heeft deze voorlopige visie in het eerste onderzoeksjaar 
voor wat het onderzoek ter zitting betreft een veel vaster omlijnde vorm gekregen. De onderzoelcs-
groep heeft zich op het standpunt gesteld dat het wetboek 'geen keurslijf van strakke regels moet 
bevatten, maar een structuur dient te bieden waarbinnen de actoren zinvol en doelgericht kunnen 
opereren'. Zie daarover nader paragraaf 4.4 van dit Algemeen Dee!. 

Onverlet blijft dat aan elke keuze voor een bepaalde volgorde van behandeling bezwaren kleven 
omdat de gemaalcte keuze de onderlinge verwevenheid van de afzonderlijke onderwerpen onvermij-
delijk enig geweld aandoet. De onderzoeksgroep heeft getracht die bezwaren zo veel mogelijk te 
ondervangen. Zij heeft steeds bij haar standpuntbepaling de implicaties betroldcen die een bepaalde 



4 Inleiding 	 Algemeen Deel 

keuze voor de andere onderdelen van de strafvordering heeft. In paragraaf 7 zijn deze implicaties 
geexpliciteerd. Voorts presenteert zij haar bevindingen met een zeker voorbehoud.Niet ondenkbaar 
is dat de getrokken conclusies bijstelling behoeven als gevolg van het nog te verrichten onderzoek. 
In het laatste onderzoelcsjaar, waarin het onderzoek moet worden afgerond, zullen de onderzoeks-
resultaten van de voorgaande jaren op hun onderlinge samenhang worclen getoetst. Op basis daarvan 
worden dan de 'definitieve' conclusies getrolcken. 

In het voorgaande werd het onderzoek gekaralcteriseerd als fundamenteel juridisch onderzoek met 
een strategisch karakter. De gerichtheid op het maken van keuzen binnen een beperkte tijd heeft 
geleid tot een werlcwijze die afwijkt van de conventionele aanpalc van juridisch onderzoek. Anders 
dan gebruikelijk is ook in dit opzicht niet bij het begin begonnen. Voor een traditionele aanpak - 
waarbij eerst het geldende nationale recht wordt beschreven, dat vervolgens wordt getoetst aan 
het verdragsrecht en vergeleken met buitenlandse rechtstelsels, op basis waarvan dan de tekort-
komingen in kaart worden gebracht en voorstellen tot verbetering worden geformuleerd - voor die 
traditionele aanpak ontbralc niet alleen de tijd, die aanpak zou ook veel overbodig werk hebben 
opgeleverd. In Nederland is op het terrein van het strafprocesrecht reeds veel en voortreffelijk 
onderzoek verricht, dat Met nog eens dunnetjes overgedaan behoeft te worden. Daar komt bij dat 
een uitvoerige uiteenzetting van de 'state of the are ook gelet op de doelstelling van het project 
minder zinvol voorkomt. Die doelstelling brengt veeleer mee dat Met het bestaande tot vertrekpunt 
wordt genomen, maar dat vertrolcken wordt vanuit principiale uitgangspunten gerelateerd aan de 
aard en het doel van het strafproces. 

Een en ander heeft geleid tot een aanpalc waarbij eerst, op basis van de in de onderzoeksgroep 
aanwezige expertise, per onderwerp vraagpunten zijn geformuleerd die beslissend zijn voor de 
inrichting van de wettelijke regeling. Vervolgens zijn - tentatief - antwoorden geformuleerd die 
berusten op een gemotiveerde afweging van de in aanmerking komende belangen. De aldus ge-
maalcte voorlopige keuzen zijn vervolgens op houdbaarheid, onderlinge consistentie en conse-
quenties in uitwerking onderzocht. Daarbij is voortgebouwd op het vele onderzoek dat als gezegd 
reeds op het terrein van het strafprocesrecht is verricht. Daamaast is aanvullend onderzoek verricht, 
dat zich richtte op de lacunes in de bestaande kennis. 

Deze werkwijze bleek het beste te passen bij de aard van dit onderzoeksproject Benadrulct moet 
worden dat het hier gaat om een nieuwe opzet van de strafvordering. In het nieuwe raamwerk moe-
ten oplossingen voor bestaande problemen worden geformuleerd. Studie van het geldende recht 
is daarom geen doe op zich maar dient vooral te zijn gericht op een summiere weergave van 
concrete lcnelpunten. Juist deze aanpak maalct het mogelijk om voortdurend te redeneren vanuit 
een samenstel van systeembepalende gezichtspunten. Dit bevordert de coherentie en de trans-
parantie en het vermijdt complicaties die enkel het gevolg zijn van ongerijmdheden binnen het 
vigerende wettelijke stelsel. 

De gevolgde werkwijze stelt eigen eisen aan het onderzoek. Ten eerste de bereidheid van de 
onderzoekers om gemaalcte keuzen te heroverwegen indien bij de uftwerIcing onvoorziene nadelen 
blijken. En ten tweede rust in deze benadering een klemmende last op de onderzoekers om de sy-
steembepalende keuzen overtuigend te beargumenteren. 

1.3 De opzet van dit rapport 

Dit interimrapport bestaat uit twee delen; een Algemeen Deel en een Bijzonder Deel. In het Alge- 
meenDeel worden de resultaten van het gehele onderzoek in hun onderlinge samenhang gepresen- 
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teerd. Het gaat daarbij niet alleen, en ook niet in de eerste plaats, om een korte samenvatting van 
de afzonderlijke onderzoeksresultaten, maar ook en vooral om een verantwoording van die 
resultaten in het licht van de principiele keuzen en uitgangspunten die aan de gedane voorstellen 
ten grondslag liggen. 

In het Bijzonder Deel wordt verslag gedaan van het onderzoek dat op de verschillende deelter-
reinen is verricht. Het bestaat uit negen deelrapporten, die zoveel mogelijk volgens een vast stra-
mien zijn opgebouwd. Voorzover van dit stramien is afgeweken, is ter compensatie een korte 
'wegwijzer' bijgevoegd. 

Het rapport is in zijn geheel het produkt van de gezamenlijke insparming van de onderzoeksgroep 
en wordt in zijn totaliteit door de gehele onderzoeksgroep gedragen. Dat neemt niet weg dat gewerIct 
is op basis van een taakverdeling waarbij de individuele onderzoekers delen van het onderzoek 
voor hun bijzondere verantwoordelijkheid namen. Er is voor gekozen die individuele inbreng niet 
te laten opgaan in de anonimiteit van het collectief, maar bij de presentatie van de onderzoeks-
resultaten zichtbaar te maken. Bijkomend voordeel daarvan is dat de verschillende onderdelen 
alleen inhoudelijk op elkaar behoefden te worden afgestemd, maar dat verschillen in stijl en 
woordkeus niet lcrampachtig behoefden te worden weggepoetst. 

Bij elk deelrapport is de naam van de onderzoeker vermeld die daarvoor in het bijzonder ver-
antwoordelijk is geweest. Het Algemeen Deel is geschreven door Groenhuijsen (in het bijzonder 
de paragrafen 2, 5 en 6) en Knigge (in het bijzonder de paragrafen 1, 3, 4 en 7). 

Leiding 
- prof. mr . G. Knigge, hoogleraar straf- en strafprocesrecht RUG 
- prof. mr. M.S. Groenhuijsen, hoogleraar straf- en strafprocesrecht KUB 

Vakgroep Strafrecht en Criminologie Rijksuniversiteit Groningen 
- mr. A.E. Harteveld 
- mw. mr. J.D. den Hartog 
- mr. N. Kwalcman (sinds 1 juni 1999) 
• mw. mr.. H.M.E. Lameris-Tebbenhoff Rijnenberg 
- mr. E.F. Stamhuis 

Vakgroep strafrechtswetenschappen Katholieke Universiteit Tilburg 
- mr. J.B.H.M. Simmelink 
- mr. M.M. Dolman (tot 1 juni 1999) 

Vakgroep Strafrechtwetenschappen Erasmusuniversiteit Rotterdam 
- mr. T. Blom (sinds 1 mart 1999) 
- mr. A.R. Hartmann (sinds 1 maart 1999) 

Vakgroep Strafrechtelijke vakken Rijksuniversiteit Leiden 
- mw. mr. A.L.J. van Strien (sinds 1 maart 1999) 
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1.5 Samenstelling begeleidingscommissie 

Door de afdeling Exteme Wetenschappelijke Betreklcingen van het WODC is een begeleidings-
commissie ingesteld die de volgende sarnenstelling kent: 

- prof. mr. G.J.M. Corstens, raadsheer bij de Hoge Raad (voorzitter) 
- mw. mr. I.M. AbeIs, Directie Wetgeving, Ministerie van Justine 
- mw. prof. mr. C.P.M. Cleiren, Directeur-Generaal Wetgeving, Rechtshandhaving en Rechts-

pleging, Ministerie van Justitie 
- prof. mr . J.W. Folckens, advocaat-generaal bij de Hoge Raad 
- mr. drs.B.F. Keulen, Directie Wetgeving, Ministerie van Justitie 
- prof. mr . P.A.M. Mevis, hoogleraar strafrecht Erasmusuniversiteit Rotterdam 
- prof. A. de Nauw, hoogleraar strafrecht Vrije Universiteit Brussel 
- prof. mr . Th. A. de Roos, hoogleraar strafrecht Rijksuniversiteit Leiden 
- mw. mr. W.M. de Jongste, WODC, Ministerie van Justine (secretariaat) I  

I 	Sinds 1 mean 1999. Mw. de Jongste verving dr. P. Albers, die op zijn beurt dr. H.C.L. Vreugdenhil verving. 
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Probleeminventarisatie 

Het vigerende Wetboek van Strafvordering werd ingevoerd in 1926. In de vorige paragraaf is al 
vermeld dat de grondstructuur van het wetboek nog aanzienlijk ouder is. In 1926 werd voort-
gebouwd op de systematische gezichtspunten die reeds te herkennen zijn in het Wetboek van Straf-
vordering van 1838, terwijl dat eerste Nederlandse wetboek op alle belangrijke onderdelen een 
continuering vormde van de daarvoor geldende Code d'Instruction Criminelle. Bijgevolg weer-
spiegelen de systematische uitgangspunten van het wetboek van 1926 de maatschappelijke en 
politieke omstandigheden van de eerste helft van de vorige eeuw. Strafvordering werd destijds 
vooral eendimensionaal opgevat vanuit een dienende functie. Het procesrecht zou uitsluitend een 
middel moeten zijn om het materiele recht te realiseren. Het materiele recht stelt gedragsnormen 
en bedreigt sancties voor gevallen waarin de regels worden overtreden. Het procesrecht regelt op 
welke wijze normschendingen kunnen worden opgespoord, vervolgd en berecht, alsmede de tenuit-
voerlegging van rechterlijke beslissingen. Het is van belang om te benadrukken dat de wetgever 
vanaf de vorige eeuw een aantal algemene uitgangspunten ten grondslag heeft gelegd aan de 
opeenvolgende wetboeken, die niet steeds in bijzondere voorschriften te herkennen zijn. Zo berust 
ook het huidige wetboek stilzwijgend op de gedachte dat criminaliteit een relatief uitzonderlijk 
fenomeen is. Het gaat uit van de veronderstelling dat schending van het materiele strafrecht een 
incidentele verstoring van de rechtsorde oplevert. De prototypische situatie waarvoor het wetboek 
oplossingen aanreilct is die waarin een dader den delict pleegt waarop adequaat client te worden 
gereageerd. Onder een adequate reactie wordt vervolgens verstaan dat de autoriteiten het delict - 
en deszelfs dader - opsporen en de zaak tot klaarheid brengen. Vervolgens zou het OM de opge-
helderde zaak voor de rechter moeten brengen, die belast is met het vaststellen van de rechts-
gevolgen van het voorval. In dit verband wordt wel gesproken van een zogenoemde proces-
verplichting.' Wordt de zaak aan de rechter voorgelegd, dan zal deze volgens een betreldcelijk vast 
model tot behandeling overgaan. Het zwaartepunt ligt hierin op een uitvoerig onderzoek ter terecht-
zitting, waar de ondervraging van getuigen en deslcundigen een constante en prominente rol heeft. 
Op grond van deze algemene uitgangspunten zou het wetboek twee kerauncties kunn.en venrullen. 
Aan de ene kant client het als basis voor een effectieve bestrijding van de criminaliteit; en anderzijds 
biedt het de burger rechtsbescherming door te voorkomen dat hij anders dan volgens de wettelijk 
gefiatteerde voorwaarden wordt lastiggevallen door justitiele overheidsorganen. 

In dit - sterk geschematiseerde - overzicht van algemene uitgangspunten ligt reeds besloten hoezeer 
de maatschappelijke en juridische realiteit van vandaag afwijkt van de omstandigheden die de 
ontwerpers van de wetboeken van 1838 en 1926 voor ogen stonden. Criminaliteit is al lang niet 
meer te beschouwen als een betreldcelijk incidentele verstoring van de rechtsorde door eenlingen 
die er af en toe voor kiezen om tnisdrijven te begaan. Het is een massaal verschijnsel met zeer 
diverse verschijningsvormen. Tegen die achtergrond staat op voorhand vast dat het onmogelijk 
is om met traditionele middelen zicht te houden - laat staan: greep te lcrijgen - op die uiteenlopende 
schendingen van het materiele strafi -echt. Alleen al het aantal delicten waarmee onze rechtsorde 
jaarlijks wordt geconfronteerd maalct het uitgesloten om als voorheen te denken in termen van een 

1 	Vgl. J.F. Nijboer, De doolhof van de Nederlandse strafwetgeving, Groningen 1987. 
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procesverplichting. Sedert enkele decennia hebben dan ook geheel nieuwe afdoeningsvotmen een 
legitieme plaats verworven binnen het strafprocesrecht. Tal van opgehelderde zaken worden niet 
langer aan ee,n rechter voorgelegd, maar worden buiten gecling afgedaan door de politic en het OM? 
Daamaast kan worden gewezen op de opkomst van bestuurlijIce boetes' en de opbouw van parallelle 
rechtsbeschemfingssystemen(strafrechter en bestuursrechter) waarin identieke materieelrechtelijke 
vragen aan de orde lcunnen zijn (daderschap, samenloop, etc.)." flit hangt nauw samen met een 
veranderde visie op de rot van de overheid in relatie tot geconstateerde delicten. Was vroeger het 
uitgangspunt dat ieder delict tot een strafrechtelijke reactie moest leiden, later heeft de overtuiging 
post gevat dat er op dit punt een royale beleidsvrijheid bestaat. Deze ontwiklceling is procestheo-
retisch gefundeerd in de overweging dat de teak van het OM in dit opzicht niet langer moet worden 
geduid in termen van een ongedifferentieerde wetshandhaving, maar vooral client te worden gezien 
als meer inhoudelijke rechtshandhaving. 5  Intniddels is deze omslag ook verankerd in de Wet op 
de Rechterlijke Organisatie. Werd in het oude art. 4 RO nog gerefereerd naar het 'handhaven der 
wetten', thans bepaalt art. 124 RO dat het openbaar ministerie is belast met de strafrechtelijke 
hand.having van de rechtsorde. 6  

Ook de zaken die wet worden aangebracht bij de rechter, worden op een geheel andere wijze afge-
daan dan werd voorzien door de ontwerpers van het wetboek van 1926. De wetgever ging uit van 
een uniform model van behandeling door een meervoudige strafkamer, met ldeine variaties indien 
het geding werd gevoerd voor de politierechter of de lcantonrechter. De oorspronkelijke regeling 
van het onmiddellijkheidsbeginsel was in feite geent op het juryproces onder vigeur van het 
wetboek van 1838. Die voorzieningen werden in essentie onveranderd overgenomen in het wetboek 
van 1926, nadat de jury in ons land geheel was afgeschaft. De praktijk liet dan ook snel een 
geheel ander beeld zien. Nog in 1926 wees de Hoge Read het befaamde de auditu-arrest, met 
verstreldcende gevolgen voor de systematische grondslag van de strafvordering2 In pralctisch 
opzicht verschoof het zwaartepunt van de strafrechtelijke procedure hierdoor naar het voor-
onderzoek. In doze fase werden in toenemende mate verklaringen van de verdachte en getuigen 
en deskundigen op schrift gesteld door de pane of door de rechter-commissaris. De desbetreffende 
processen-verbaal werden vervolgens, vergezeld door de overige resultaten van het onderzoek, 
ter terechtzitting ingebracht voor een relatief korte verificatie van volledigheid en soliditeit. De 

2 	Zie o.a. P. Osinga, Transactie in strafzaken, digs. KUB Tilburg, Anthem 1992; G.J.M. van den Biggelaar, De 
buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie, diss. Maastricht, Anthem 1994. 
Titans warden meer delicten 'buitengerechtelijk' dan door middel van berechting afgedaan. Aileen al vanuit daze 
kwantitatieve invalshoek is de bestaande ondemormering van de buitengerechtelijke afdoening eon zwaarwegende 
tekortkoming 

3 	Zie o.a. F.C.M.A, Michiels, De boete in opmars, oratie VU Amsterdam, Zwolle 1994; G.J.M. Carstens, Een stale 
revolutie in het strafrecht, afscheidsrede Nijmegen, Arnhem 1995; J.T.K. Bog, De bestuurlijke boete, raalcvlalcken 
van bestuurs- en strafrecht VAR-reeks 114, p. 119-167. De bestuurlijke boete is op zijn beurt eon 
materieelrechtelijk sluitstuk van een meeromvattend administratief handhavingsapparaat dat vooral de laatste 
tijd aan belang heeft gewonnen. 

4 	Dit is ook een intemationale trend; zie het overzichtswerk, samengesteld op initiatief van de Europese Commissie, 
The system of administrative and penal sanctions in the member states of the European communities, Volume 
I, - National reports and Volume II, Summary reports, Brussels/Luxembourg 1994. 

5 	Zie vooral A.C. 't Hart, Openbaar ministerie en rechtshandhaving, Arnhem 1994. 
6 	Wet van 19 april 1999, Stb 194, i.w.tr. I juni 1999. 
7 	HR 20 december 1926, NJ 1927,85. Zie omtrent de systeemverstorende effecten van deze beslissing: J.F. Nijboer, 

Algemene grondslagen van de bewijsbeslissing in het Nederlandse strafprocesrecht digs. Leiden, Arnhem 1982. 
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ruimte voor het mondeling horen van informanten (getuigen en deskundigen) werd in doorsnee 
strafz,aken hierdoor sterk teruggebracht. 8  De praktijk van openbare terechtzittingen bleek ook op 
een ander punt vrij radicaal af te wijken van het eenvormige model dat in het wetboek is neergelegd. 
In veel strafzaken voert de verdediging geen verweer tegen de in de tenlastelegging opgenomen 
beschuldiging. In die gevallen gaat het ter zitting vrijwel geheel om de vraag naar de meest passende 
strafrechtelijke reactie op het gepleegde delict. Maar wanneer de verdachte het hem verweten feit 
ontkent, heeft het geding voor de rechter een geheel ander aanzien. Dan is een inten-sieve aandacht 
op zijn plaats voor een grondige toetsing van de betrouwbaarheid van alle vergaarde onderzoeks-
resultaten. Vooral indien de verdachte wordt beschuldigd van een emstig feit - en hem bijgevolg 
mogelijk een zware sanctie boven het hoofd hangt - dienen dergelijke verschillen door te werken 
in de normering van het eindonderzoek. Dit desideratum leidt tot een differentiatie in procedures 
die onverenigbaar is met het homogene afdoeningsmodel van het vigerende wetboek. 

Bovengemelde ontwikkelingen hebben mutatis mutandis hun invloed doen gelden op de aard van 
het voorbereidende onderzoek in strafzaken. Het uitgangspunt van de ontwerpers van het wetboek 
dat strafrechtelijk onderzoek vooral op gang komt op grond van de verdenlcing dat een burger den 
delict heeft gepleegd was niet bestand tegen de confrontatie met nieuwe ervaringsregels. Steeds 
vaker bleek criminaliteit een aanmerkelijk gecompliceerder fenomeen te zijn. Het wetboek werd 
dan ook geacht oplossingen te bieden voor problemen die haar ontwerpers bij lange na niet konden 
voorzien. Veelvuldige wetsschendingen door kleinere of grotere populaties van recidivisten pasten 
bijvoorbeeld nauwelijks in de traditionele organisatie van opsporing en vervolging. Hetzelfde geldt 
voor fenomenen als organisatiecriminaliteit en georganiseerde criminaliteit. De zaalc werd verder 
gecompliceerd door de opkomst en de daarop volgende sterke uitbouw van zogeheten contro-
lebevoegdheden, vooral in bijzondere strafwetten. Deze bevoegdheden, die kunnen worden uitge-
oefend voordat sprake is van een verdenlcing als bedoeld in art. 27 Sv, gingen steeds valcer inter-
fereren met bepalingen in het wetboek. Mede als gevolg hiervan werd het klassieke opspo-
ringsbegrip als systeembepalend kenmerk van het wetboek geproblematiseerd. 9 BoVendien noopte 
de opkomst van allerlei nieuwe technische mogelijkheden tot een hemieuwde afweging van in 
aanmerking komende belangen. Onder welke omstandigheden kunnen de resultaten van een DNA-
onderzoek worden geaccepteerd als bewijsmiddel in een strafzaak? En zijn er voorwaarden af te 
bakenen waarop het toelaatbaar is een verdachte van een zedendelict een verplichte AIDS-test te 
doen ondergaan met het oog op de gemoedsrust van het slachtoffer? Het probleem is dat het 
wetboek van 1926 geen structuur biedt waarbinnen deze - en tientallen andere soortgelijke - vragen 
op een stelselmatige wijze kunnen worden beantwoord. Zelfs de institutionele verhoudingen tussen 

8 	Klaas Rozemond, De mythe van het de auditu-bewijs, Am Aequi 1999, p. 144-150 heeft er op gewezen dat het 
oorspronkelijke wetboek het proces-verbaal van verhoor door een rechter-commissaris niet beschouwt als een 
de auditu-verklaring en dat de wetgever van 1926 bepaalde vormen van de auditu-bewijs juist wel toelaatbaar 
achtte. Dit neemt niet weg dat vanuit systematisch oogpunt de genoemde beslissing van de Hoge Raad wel degelijk 
een zware accentverschuiving tot gevolg heeft gehad, die overigens niet over de hele linie negatief mag worden 
gewaardeerd. Zonder deze modificatie had het wetboek waarschijnlijk nooit zo lang praktisch kunnen 
functioneren. 

9 	Zie o.a. J.M. Reijntjes, Boef of burger? Over de relatie tussen toezicht en opsporing, oratie Heerlen, Arnhem 
1989; G. 1Cnigge, Van opsporing en strafvordering, DD 1990, p. 195-213; P.A.M. Mevis, Van opsporing, 
strafvordering en legaliteit, DD 1990, p. 936-945 met naschrift van Knigge op p. 946-948; en 0.J.D.M.L. Jansen, 
Het handhavingsonderzoek. Behoren het handhavingstoezicht, het boeteonderzoek en de opsporing verschillend 
te worden genorrneerd?, diss. Amsterdam, Nijmegen 1999. 
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de belangrijkste bij het vooronderzoek betrolcken organen zijn sedert de invoering van het wetboek 
drastisch veranderd, zonder dat de grondstructuur van het wetboek daaraan is aangepast. Een vluch-
tige orientatie op de relatie tussen de politie en het openbaar ministerie is reeds voldoende om in 
te zien dat het natuurlijke gezag dat de wetgever in 1926 aan laatstgenoemde toekende, in het licht 
van latere ontwikkelingen allerminst als vanzelfsprekend uitgangspunt van strafvordering kan 
warden gehandhaafd. Terzijde kan voorts nog warden gewezen op de systeemvertroebelende rol 
die gaandeweg is ingenomen door de grate hoeveelheid buitengewone opsporingsambtenaren (art. 
142 Sv), met eigen bevoegdheden en van het wetboek afwijkende gezagsstructuren. Onder de 
noemer van de institutionele verhoudingen moet oak melding warden gemaalct van de principiele 
herwaardering van de positie van sommige deelnemers aan het geding. Het slachtoffer van het ver-
moedelijk gepleegde delict heeft bijvoorbeeld in de oorspronkelijke opzet van het wetboek ten 
vrijwel uitsluitend afgeleide rol: hij heeft een functie in relatie tot het op gang brengen van het 
strafrechtelijke onderzoek (aangever) en bij de waarheidsvinding (getuige). Daamaast is voor hem 
een bescheiden ml weggelegd als intervenient die ten vermogensrechtelijke vordering mag indienen 
als beledigde (later: benadeelde) partij. Pas door de wet-Terwee van 1993/1995 is hierin verandering 
gebracht (art. 51a Sv e.v.). Het is niettemin de vraag of de huidige regeling in voldoende mate recht 
doet aan modeme inzichten omtrent de betrolckenheid van slachtoffers bij de strafrechtspleging. 
Dit geldt oak ten aanzien van de positie van getuigen in het algemeen. In het geldende wetboek 
is de getuige gereduceerd tot ten instrument van waarheidsvinding. Dit beperkte perspectief is ver-
ouderd en maatschappelijk Set meer te verantwoorden. De systematische uitgangspunten van het 
wetboek moeten oak op dit punt warden aangepast. 

Soortgelijke overwegingen kunnen warden aangevoerd ten aanzien van het gerechtelijk voor-
onderzoek. De systematische grondslag daarvan was in 1926 tamelijk hecht en onomstreden. In 
de emstiger strafzaken zou het eindonderzoek optimaal kunnen warden voorbereid door een GVO, 
dat onder leiging stand van de rechter-commissaris. De rechter-commissafts kreeg hierin een 
dubbelfunctie. Enerzijds zou hij een echte onderzoeker zijn, en wel een die krachtens zijn rechter-
lijke hoedanigheid kon beschikken over ruimere bevoegdheden dan aan opsporingsambtenaren 
en aan officieren van justitie toekomen. Anderzijds moest hij een procesbewaker zijn, de magistraat 
die in bijzondere situaties toezicht houch op de rechtmatigheid van de verrichtingen van anderen 
die bij het onderzoek zijn betrokken. Deze heldere grondslag van het GVO annex de principiele 
positionering van de rechter-commissaris is echter door de latere rechtsontwilckeling sterk 
geerodeerd. 1°  Het zogenaamde 'rechtspolitieke argument' - inhoudende dat het door een rechter 
laten onderzoeken van de feiten voor de verdachte ten waarborg inhoudt van grotere onpartijdigheid 
en objectiviteit dan van het OM kan warden verwacht - bleek in de pralctijk vergaand te warden 
gerelativeerd. Hetzelfde geldt voor het 'pragmatische argument', waarin wordt geponeerd dat de 
inzet van de rechter-commissaris een vlotte afwikkeling van het vooronderzoek ten goede zou 
komen, omdat deze rechter toch at moet warden geadieerd in verband met de toepassing van allerlei 
dwangmiddelen." Bondig samengevat kan thans warden gezegd dat de inbreng van de rechter- 

10 A. Dijkstra, A.E. Harteveld, De rechter-commissaris in het voorbereidend onderzoek: voorstel voor ten nieuwe 
plaatsbepaling, in: Liber Amicorum Th.W. van Veen, Arnhem 1985, P.  17-31; A.B. Harteveld, De rechter-com-
missaris in strafzaken. Enkele orienterende beschouwingen, diss. Groningen, Arnhem 1990. 

11 Zie over het geringe gewicht van deze argumenten in de modeme omstandigheden: A.J.M. Machielse, Een 
requiem voor het gerechtelijlc vooronderzoelc, °retie Nijmegen, Arnhem 1989. Zie oak C. von Meyenfeldt, Het 
gerechtelijk vooronderzoelc, NM 1988, p.1131-1134. 
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conunissaris in het verband van een GVO vooral tot vertraging leidt. Vanuit systematisch oogpunt 
kan daaraan worden toegevoegd dat bijvoorbeeld het de auditu-arrest de structuur en de betekenis 
van het vooronderzoek zodanig heeft be1nvloed dat de regeling van het GVO hier niet langer op 
aansluit." En ook de oorspronkelijke gedachte dat het GVO een natuurlijke omgeving zou bieden 
voor het toelaten van de meest ingrijpende dwangmiddelen kan niet langer overtuigen, nu o.a. in 
bijzondere strafwetten gewone opsporingsambtenaren veelal even doortastend mogen optreden 
als de rechter-commissaris in het kader van een GVO. Daar komt nog bij dat de rechter-conunissaris 
in de pralctijk nooit de echte 'onderzoeker' is geworden zoals de wetgever zich die had voorgesteld. 
Het zwaartepunt is steeds gelegen geweest in het toetsen van andermans acties en in het onder-
vragen van getuigen. Dit profiel - dat op gespannen voet staat met de uitgangspunten van het 
wetboek - wordt nog aangescherpt na de inwerkingtreding van de wet bijzondere opsporingsbe-
voegdheden en de herziening van het GVO met ingang van 1 februari 2000. De wetgever zelf neemt 
thans expliciet afstand van het GVO naar klassiek model en hanteert een stelsel dat op z'n best als 
'ambigue kan worden aangemerkt. De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat het fraai opgetuigde 
GVO uit het wetboek meer en meer het 'vlaggeschip van een moddervloof is geworden." 

Een ander voorbeeld van gewijzigde institutionele verhoudingen betreft de tenuitvoerlegging van 
rechterlijke beslissingen. Volgens het grondpatroon van het wetboek neemt de officier van justitie 
hierbij een vooraanstaande positie in. In de pralctijk geschiedt de executie zo ongeveer in voile 
omvang door de administratie. 

Ook de intemationalisering van het strafprocesrecht heeft zijn invloed doen gelden op de syste-
matische grondslagen van het wetboek. Ten eerste kan hierbij worden gedacht aan de intemationale 
samenwerlcing, bijvoorbeeld op het terrein van de opsporing. Waar de rechtswerkelijkheid op dit 
terrein een hausse laat zien die juridisch hoge prioriteit verdient, is het onderwerp in het wetboek 
vooral een onsystematisch geregelde sluitpost. Daamaast speelt een rol dat met name in de afgelo-
pen decennia er allerlei Straatsburgse beslissingen zijn genomen die noopten tot corrigerende 
nationale jurisprudentie en/of aanvullende wettelijke voorzieningen die op gespannen voet staan 
met de oorspronkelijke wetssystematiek. Het is van belang om bier te benadruldcen dat het EHRM 
oordeelt vanuit een ander referentiekader dan dat van de ontwerpers van het wetboek van 1926. 14  
Dat is o.a. het gevolg van een casuIstische toetsing door het Europese Hof. Het wordt voorts in 
de hand gewerkt door de omstandigheid dat in Straatsburg wordt toegezien op een algemeen vereist 
minimum niveau van lcwalitatieve rechtshandhaving in strafzaken. Het gaat daar dus niet om een 
uitgewerlct en doordacht stelsel van adequate rechtspleging. 

De verwijzing naar Straatsburgse invloeden maakt intussen wel duidelijk dat er binnen het straf-
procesrecht op uiteenlopende manieren is gereageerd op de veranderde maatschappelijke en juri-
dische omstandigheden. Ten eerste in de nationale jurisprudentie; daamaast door een grote reeks 
wijzigingen van het wetboek van strafvordering. De vraag is hoe deze aanpassingen zich verhouden 
tot de systematische grondslag van het wetboek. 

12 Dijkstra en Harteveld, op. cit. 
13 G. Knigge, De strafvordering in het geding, Hand. NJV 1994-1, p. 83. 
14 Nico Jorg, Stewart Field, Chrisje Brandts, Are Inquisitorial and Adversarial Systems Converging?, in: Phil Fennell 

e.a. (eds.), Criminal Justice in Europe. A Comparative Study, Oxford 1995, p. 41-56. 
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Wat betreft de rechtspraak van de Hoge Raad moet worden vooropgesteld dat de grote hoe-
veelheid nationale jurisprudentie in ieder geval tot gevolg heefl gehad dat het wetboek al lang niet 
meer kan worden aangemerlct als de primaire of dotninante kenbron van het strafprocesrecht." De 
wettelijke regeling !can alleen maar worden begrepen als daarnaast wordt kamis genomen van een 
stortvloed aan jurisprudentie. Vaqtgesteld moet worden dat aan rechterlijke beslissingen intrinsieke 
beperkingen verbonden zijn als het gaat om het vormgeven of het uitbouwen van een systeem.' 
Ten eerste zijn er sectoren in het procesrecht waarin de arresten van de Hoge Raad eerder zelf een 
probleem vormen dan een oplossing. We herinneren aan de historie van de kop-staart-vormissen, 
voorafgaand aan de wettelfike regeling daarvan. Uiteindelijk werd in cassatie geaccepteerd dat een 
vonnis niet alleen pas werd uitgewerkt nadat een rechtsmiddel was ingesteld, maar zelfs dat daarbij 
fouten in het concept werden hersteld the nota bene de aanleiding vormden tot appel of cassatie? 
Dergelijke modificaties op het thema van de communicatie tussen de verdachte en de zittingsrechter 
laumen onmiskenbaar niet worden gereconstrueerd als uitwericing van een normatief concept dat 
aan bredere onderdelen van de strafvordering ten grondslag kan worden gelegd. Deze slotsom kan 
ook in meer algemene zin aannemelijk worden gemaakt. Overzien we de rechtspraak, dan verloopt 
deze niet volgens algemene en voor iedere serieuze waarnemer herkenbare patronen. De verras-
singen zijn dan ook niet van de lucht. Het is vaker opgemerlct dat in de jurisprudentie allerlei 
constructies contra legem enpraeter legem worden aanvaard met een ruimhartigheid alsof de wet-
gever nooit iets anders zou haulm hebben bedoeld. Maar daarbij worden aan de ene kant allerlei 
vormvoorschriften uiterst strikt toegepast, zowel ten nadele van de vervolging als van de verdedi-
ging, terwij1 anderzijds grote soepelheid wordt betracht door de remmende werking van diverse 
bepalingen welhaast te negeren. De centrale vraag is dan duidelijk: waarom in het ene geval wel 
en in het andere niet?" En een derde beperlcing die intrinsiek verbonden is aan de constitutionele 
positie van de rechterlijke macht is dat het vanuit een oogpunt van democratische legitimate onjuist 
zou zijn wanneer de gezichtsbepalende Icaralcteristieken van het procederen in strafzaken aan de 
zeggenschap van de wetgever worden onttroklcen." Hieraan kunnen nog enkele afrondende over-
wegingen worden toegevoegd. Corrigemnde of modificerende jurisprudentie heth ook nog afgezien 
van de reeds genoemde argumenten altijd iets toevalligs in zich. Het is maar zeer de vraag of een 
voldoende toegesneden rechtsvraag de Hoge Raad bereikt, en als dit al het geval is gaat er door-
gaans geruime tijd verloren voordat een oplossing wordt gegeven. In de tussentijd is er een toestand 
van rechtsonzekerheid, waarin de rechtspralctijk zich maar moet zien te redden. En tenslotte moet 
worden vastgesteld dat het gebrek aan stuurbaarheid zich vooral wreekt als het om de doelmatigheid 
van de strafrechtspleging gaat. De rechtspraak is doorgaans wel bij machte om de wet zodanig toe 
te passen dat de meest fimdamentele rechten van burgers worden gerespecteerd, maar een efficiente 
en werkbare organisatie van de strafrechtspleging kan maar zeer ten dele tangs jurisprudentiele 
weg worden gerealiseerd. 

15 Vgl. A.L. Melai, Het dominante Wetboek van stnfvordering, DD 1988, p. 115-118. 
16 Zie ook Ans. Groenhuijsen, Naar een geintegreerde herziening van het Wetboek van Strafvordering, in: OR, 

Doorenbos, R.J. Verweij (red.), Hemodificatie Wetboek van Strafvordering. Tijd voor een integrale herziening?, 
Nijmegen 1991, p. 35-60. 

17 Zie vooral HR 26 juni 1984, NJ 1985, 136 m.nt. ThWvV. 
18 Zo reeds T.M. Schalken, Strafrecht als systeem van rechtsbetrekkingen, oratie VU Amsterdam, Arnhem 1987, 

p.20-21. 
19 Zie over de beperkingen van de jurisprudentie in dit verband ook F. Vellinga-Schootstra, Doelmatigheid en 

dwangmiddelen, in: Naar eer en geweten (Liber Amicorum J. Remmelink), Arnhem 1987, p. 649-661. 
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Ook de wetgever heeft niet stil gezeten in het zicht van een veranderende omgeving. Reeds in 
de jaren 30 is het wetboek ingrijpend aangepast, waarbij het perspectief tamelijk eenzijdig werd 
gericht op de wens om financiele besparingen te realiseren.' In het begin van de jaren 70 werden 
nieuwe veranderingen aangebracht, nu vooral met het oog op het versterken van de rechtspositie 
van de verdediging. Maar de brede stroom van ingrepen in het wetboek is pas daarna op gang geko-
men. Vanaf de jaren 80 zijn er tientallen wetten gepasseerd die in de eerste plaats beoogden de 
strafrechtelijke procedure te'stroomlijned. Een voorlopig hoogtepunt werd bereikt in 1993, toen 
in een enkel jaar niet minder dan 200 wetsartikelen in het wetboek van strafvordering werden toege-
voegd of veranderd.' En het einde van deze ontwildceling is nog niet in zicht, getuige de meest 
recente projecten op dit gebied: de wetten van 18 mei 1999 inzake herziening van het gerechtelijk 
vooronderzoek (Stb. 243) en bijzondere opsporingsbevoegdheden (Stb. 245), die in werlcing zullen 
treden op 1 febniari 2000. 

Waar het natuurlijk om gaat, is niet het aantal maar de inhoud en de aard van de aangebrachte 
wijzigingen. Zelfs zonder een gedetailleerd overzicht te expliciteren van alle aanpassingen waaraan 
zojuist is gerefereerd, kan worden vastgesteld dat naar algemeen inzicht alle veranderingen bijeen 
genomen ten koste zijn gegaan van een coherente systematische grondslag van het wetboek. Wet-
telijke ingrepen zijn voortdurend toegepast om deelproblemen op te lossen, zonder het zicht op 
het grote geheel te bewaren. In feite lag de erkenning van dit gegeven al ten grondslag aan de instel-
ling, door minister Korthals Altes, van de Commissie Herijking Wetboek van Strafvordering (de 
commissie-Moons) in 1988. Het trad nog sterker aan het licht toen zijn ambtsopvolger, minister 
Hirsch Bailin, in 1990 de opdracht van de commissie verruimde naar alle onderdelen van de straf-
vordering. Teruglcijkend op het afgelopen decennium is het dan ook enigszins ironisch om nu te 
moeten vaststellen dat de rapporten van de commissie-Moons vooral hebben geleid tot wetgeving 
waarvan alom wordt gezegd dat die alleen maar een verdere ontwrichting van de systematische 
grondslag van het wetboek tot gevolg heeft gehad.' 

Tegen deze achtergrond is het niet verwonderlijk dat sedert het begin van de jaren 90 steeds 
krachtiger is gepleit voor een werkelijk ge1ntegreerde herziening van het Wetboek van Straf-
vordering.' Dit appel werd in essentie overgenomen tijdens de NJV-vergadering van 1994, toen 
een grote meerderheid bevestigend antwoordde op de vraag of een fundamentele herziening van 
het strafrechtelijk vooronderzoek wenselijk is, waarbij de voorfase (proactieve opsporing, 
repressieve controle) onder het regiem van de strafvordering wordt gebracht.' Het bestaande 

20 Zie vooral de zgn. bezuinigingswet van 1935, Stb. 685; alsmede het schrappen van de cautie. Vergelijk J.B.H.M. 
Siminelink, De rechtsstaatgedachte achter art. 1 Sv. Gedachten over de betekenis van art. 1 Sv voor het handelen 
van de overheid in de opsporingsfase, Arnhem 1987, p. 11 e.v., ook omtrent het direct navolgende. 

21 D. van der Landen, Technische fouten bij recente wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering, NJB 1994, 
p. 618. 

22 De resultaten van de commissie-Moons zijn bijeengebracht in: Herziening van het gerechtelijk vooronderzoek. 
Een rapport van de Commissie herijking Wetboek van Strafvordering, Arnhem 1990; G.J.M. Corstens (red.), 
Rapporten herijlcing sfrafvordering 1989-1992, Arnhem 1993; en G.J.M. Corstens (red.), Rapporten herijking 
strafvordering 1993, Arnhem 1993. Hierover o.a. Jolande uit Beijerse, Op verdenking gevangen gezet. Het 
voorarrest tussen beginselen en pralctische behoeften, diss. Rotterdam, Nijmegen 1998, p. 4: 'Haar rapporten 
hadden in het verlengde van de incidentenpolitiek een sterk 'ad hoe-karakter...'; vgl. ook p. 185. 

23 De eerste georganiseerde aanzet hiertoe werd gegeven door het Nijmeegse congres over hercodificatie van het 
wetboek; zie Doorenbos en Verweij (red.), op. cit. 

24 Hand. NJV 1994-11, p. 119. Volledigheidshalve vermelden wij dat vraagpunt 1 - 'Verdient het aanbeveling het 
Wetboek van Strafvordering fundamenteel te herzien, ook al zou dat leiden tot een geheel nieuw wetboek?' - 
in de ingekorte versie (i.e. schrappen van het laatste zinsdeel) met een zo lcrappe meerderheid bevestigend werd 
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wetboek heeft onvoldoende normatieve ruggegraat. Het is daarom in zijn kern niet berekend op 
zijn basisfimcties: effectieve nonnhandhaving en behoorlijke rechtsbescherming. 25  Het biedt geen 
structuur waarbinnen een enigszins voorspelbare afweging lcanworden gernaakt van in aanmerking 
komende belangen. Het verschaft geen aanzet tot een antwoord op de vraag in wellce graad van 
detail overheidsbevoegdheden wettelijk dienen te worden vastgelegd. Het geeft geen ordening die 
deelnemers aan de procedure kenbaar maakt welke speelruimte zij hebben bij het uitdenken en 
implementeren van een processuele strategie. Het onderhavige project beoogt daarom tegemoet 
te komen aan de gerechtvaardigde wens om een nieuwe systematische grondslag te ontwerpen voor 
het Wetboek van Strafvordering. 

De gesignaleerde defecten betreffen het wetboek als geheel. In dit onderzoeksverslag is de aandacht 
meer in het bijzonder gericht op de fase van het onderzoek ter terechtzitting. Bij wijze van illustratie 
noemen wij enkele van de uit het vorenstaande voortvloeiende problemen die vooral betreldcing 
hebben op dit onderdeel van de strafvordering. Had het procesrecht in de aanloop mar het huidige 
wetboek een geheel dienende functie, thans is dat veranderd. Procedureregels hebben tegenwoordig 
een zelfstandige waarde en betekenis, die van groot belang is voor de maatschappelijke acceptatie 
van de strafrechtspleging. Dat gezichtspunt moet vooral ook herkenbaar worden verwerkt in een 
regeling van het onderzoek ter terechtzitting. Een opvallend systematisch probleem is voorts de 
bestaande inflexibiliteit van de regeling ten aanzien van de feitelijke inzet van het geding. Het 
procesrecht biedt thans een uniforme regeling voor situaties die inhoudelijk op wezenlijke punten 
van ellcaar verschillen. In paragraaf 3 en 4 wordt daarom aangegeven dat op dit punt herstel van 
een systematisch evenwicht geindiceerd is. Andere onderwerpen die naar geldend recht geen heldere 
stelselmatige basis hebben hangen samen met de fysieke aanwezigheid van deelnemers aan het 
proces. Ann het wetboek ligt geen overtuigende visie ten grondslag op de verstekproblematiek. 
Bijgevolg moet de rechtspraktijk vaak schipperen en improviseren in geval van afwezigheid van 
de verdachte. Onduidelijkheden van principiele aard bestaan ook ten aanzien van onderwerpen 
als het oproepen van getuigen en deskundigen en het wijzigen van de tenlastelegging. In dit 
onderzoek gaat het er om inzichten te ontwilckelen die een gemeenschappelijke noemer lcunnen 
bieden bij het aanpaldcen van dit type uiteenlopende vraagstellingen. En meer in het algemeen moet 
worden gezocht naar wegen om de rechter beter in staat te stellen zijn leidende rol ter terechtzitting 
in te vullen en waar te maken. Deze vragen hebben - tegen de achtergrond van de problemen zoals 
die in het voorafgaande zijn geschetst - het vertrekpunt gevormd van ons onderzoek in het eerste 
projectjaar. 

beantwoord, dat het resultaat van de stemming als onbeslist moet warden aangemerIct 	Tijdens het grate VU- 
congres over het rapport van de commissie-van Traa sprak een mime meerderheid rich uit voor hercodificatie 
van het voorbereidend onderzoek in strafzaken: zie J.A.C. Bevers, Ethiek, controle en opsporing: tien uit-
gangspunten en twee discussies, Trema 1996, p. 97-106. 

25 T.M. Schalken, op. cit. 



3 Theoretisch kader 

3.1 Orientatie op het doel van het strajoroces 

Vooropgesteld moet worden dat het onderhavige onderzoeksproject niet is gericht op abstracte 
wijsgerige beschouwingen over de aard en het doel van het strafproces. Dat neemt niet weg dat 
de doeleinden van de strafvordering in hoge mate bepalend dienen te zijn voor de inrichting van 
het strafproces. Een explicitering van de opvattingen van de onderzoekers op dit punt is derhalve 
noodzakelijk. Daartoe het volgende. 

Materieel strafrecht en formeel strafrecht zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Het een 
kan niet zonder het ander. Net  strafprocesrecht vooronderstelt het bestaan van (materiele) strafbe-
palingen. Omgekeerd is een strafrechtspleging zonder enige 'vorm van proces' niet we! denkbaar. 
Niet door het recht 1gereglementeerdel reacties op gepleegde strafbare feiten (zoals particuliere 
wraalcnemingen) kunnen namelijk bezwaarlijk gelden als de 'bestraffing' waarop het materiele 
strafrecht het oog heeft. Dat materiele strafrecht vraagt om (procedure)regels die aangeven door 
wie, in wellce gevallen en op welke vvijze in een concreet geval tegen een individuele burger mag 
worden opgetreden. 

Het strafprocesrecht vormt zogezien het noodzakelijke complement van het materiele strafrecht. 
In het materiele strafrecht wordt in abstracto bepaald welke de strafbare feiten zijn en met wellce 
straffen zij lumen worden bestraft. Dat strafrecht richt zich daarbij tot de burger in het algemeen; 
die wordt in staat gesteld om vooraf te bepalen wat de strafrechtelijke consequenties van zijn gedrag 
zullen zijn. In het strafprocesrecht daarentegen gaat het om de daadwerkelijke realisering van dat 
abstracte strafrecht in een concreet geval. Het accent ligt daarbij op het optreden van de overheid 
in gevallen waarin achteraf het vermoeden is gerezen dat de strafwet is overtreden en op de be-
scherming van de individuele burger tegen dat optreden. 

Dat het strafrecht en het strafprocesrecht naar hun aard van elkaar kunnen worden onderscheiden wil 
niet zeggen dat op basis van dat onderscheid een scherpe scheiding kan worden gemaakt tussen beide 
rechtsgebieden. Juist het feit dat materieel en formed l strafrecht zo nauw met elkaar zijn verbonden maalct 
dat het trekken van grenzen altijd enigszins willekeurig zal zijn. 

Net hoofddoel van het strafproces is het verzekeren van eenjuiste toepassing van het abstracte 
materiele strafrecht. Dat doel is tweeledig. Het doel is enerzijds te bewerlcstelligen dat de schuldigen 
(degenen die de strafwet hebben overtreden) worden gestraft. Dat doel rechtvaardigt onder meer 
de toekenning van soms ingrijpende onderzoeksbevoegdheden aan de met opsporing en vervolging 
belaste autoriteiten. Het doel is anderzijds het voorkomen van de bestraffing van onschuldigen. 
Veel strafprocessuele voorzieningen hebben dan ook een waarborgIcarakter. an van die waarborgen 
is het toekennen van het recht aan de verdachte om zich te verdedigen. Die verdediging verkleint 
de kans op onjuiste beslissingen. 

Deze tweeledige doelstelling vindt men reeds treffend verwoord in de Memorie van Toelichting op het 
ontwerp van het huidige wetboek. In een bekende passage wordt als eerste van de beginselen die het 
ontwerp beheersen, genoemd: 'Een goed ingericht strafproces moet zooveel mogelijk bevorderen de 
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toepassing van de strafwet op den werkelijk schuldige en tevens de veroordeling, km het zijn, de ver-
volging van den niet-schuldige naar vermogen verhinderen.' 

Het voorgaande verdient enige aannilling. Een juiste toepassing van het materiele strafrecht omvat 
meer dan de bestraffing van schuldigen en het voorkomen van de bestraffing van onschuldigen. 
Schuldigen kunnen onevenredig zwaar worden gestraft. Het doel van het strafprocesrecht is dan 
ook mee om willekeur bij de straftoeming te voorkomen. Voorts is het niet zo dat alle strafbare 
feiten moeten worden vervolgd en berecht. Het opporturtiteitsbeginsel brengt mee dat het belang 
van de handhaving van de strafwet mag en moet worden afgewogen tegen andere belangen. Een 
juiste toepassing van de strafwet houdt dan ook mee in dat een doelmatig en evenwichtig gebruik 
wordt gemaakt van het aan de overheid toekomende vervolgingsrecht. Doel van het strafproces 
is daarom mede het voorkomen van willekeurige vervolging. 

Het tot gelding brengen van het materiele recht in het concrete geval kan gezien worden als het 
hoofddoel van het strafproces, in die zin dat het strafproces daarin zijn rechtvaardiging vindt. De 
aard en het doel van het strafprocesrecht zijn daarmee echter niet volledig gegeven. In de hiervoor 
aangehaalde passage uit de MvT op het huidige wetboek wordt als doel van een goed ingericht 
strafproces mede genoemd het verhinderen van de vervolging van niet -schuldigen. Hieruit blijkt 
dat niet alleen het uiteindelijke resultaat (geen bestraffing) tell, maar ook de wijze waarop dat 
resultaat wordt bereilct. Voorkomen moet worden dat (potentiele) verdachten onnodig worden lastig 
gevallen. En als vervolging aangewezen is, moet zij plaats hebben op een wijze die voor de vet-
dachte niet onnodig bezwarend is. Daar komt bij dat ook andere burgers dan de verdachte bij het 
strafproces zijn of worden betrokken. Men kan daarbij denken aan het slachtoffer, maar bijvoor-
beeld ook aan getuigen en aan eigenaren van irtbeslaggenomen goederen. Een goed ingericht straf-
proces dient ook hun belangen te verdisconteren. Daarbij dient, wat het slachtoffer betreft, in het 
bijzonder aan het belang van rechtsherstel te worden gedacht. Een en ander betekent dat aan het 
optreden van de autoriteiten (hoge) eisen moeten worden gesteld. Het bevorderen van correct over-
heidsoptreden vomit daarom een van de doelen van het strafprocesrecht. 

Ann het strafproces komt zogezien een maatschappelijke betekenis toe die zijn dienende, van 
het materiele recht afgeleide functie in zekere S overstijgt. In het strafproces wordt de overheids-
reactie op een vermoedelijk gepleegd strafbaar feit zichtbaar. Doel van het strafprocesrecht is te 
bevorderen dat die reactie in alle opzichten adequaat is. 

Het verzekeren van een adequate overheidsreactie op vermoedelijk gepleegde strafbare feiten impliceert, 
zo blijkt uit het voorgaande, het tegengaan van willekeur. Het is wellicht minder zuiver om die rechts-
bescherming te verzelfstandigen tot een (hoofd)doel van strafprocesrecht. Niet ontkend kan worden dat 
inperlcing van de absolute macht van de vorst feitelijk en historisch gezien de belangrijkste functie van 
zowel het materiale als het formele strafrecht is. Uitgaande van de gelding van de rule of law echter is 
van een absolute macht van de overheid die ingeperlct moet warden, juist geen sprake. Aan die overheid 
komt rechtens gezien juist niet de vrijheid toe om inbreuk te maken op burgerrechten. De bevoegclheid 
om dat te doen moet eerst door het straf(proces)recht warden toegekend. Dat strafrproces)recht kan zijn 
bestaansrecht moeilijk ontlenen aan het feit dat het beschermt tegen de bevoegdheden die het zelf toekent 
Rechtsbescherming is in deze visie geen (hoofd)doel van de het strafprocesrecht, maar inherent aan het 
rechtskarakter daarvan. 
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3.2 Materieel waarheidsbegrip 

Het verzekeren van de juiste toepassing van de strafwet als hoofddoel van de strafvordering brengt 
mee dat het streven er op gericht dient te zijn alleen de werkelijk schuldigen te bestraffen. Dat be-
tekent dat het onderzoek zich in het strafproces dient te richten op de materiele waarheid. Bestraf-
fing op basis van een afgesproken waarheid (de partijwaarheid) verdraagt zich derhalve niet met 
het doel van de strafvordering. 

Anders dan soms wordt gesteld is het vinden van de materiele waarheid niet zelf het hoofddoel 
van het strafproces. De waarheidsvinding in het strafproces staat in dienst van de juiste toepassing 
van de wet. Het onderzoek naar de waarheid strekt zich dan ook niet verder uit dan voor een verant-
woorde besluitvorming nodig is. 

Als het vinden van de waarheid het doel van de strafvordering zou zijn, dan moeten heel wat strafproces-
sen als mislukt worden beschouwd. Dat is in het bijzonder het geval als de verdachte bij gebrek aan bewijs 
wordt vrijgesproken. De waarheid is dan juist niet gevonden. Er is zoveel twijfel blijven bestaan aan het 
daderschap van de verdachte, dat een veroordeling niet verantwoord is. Toch beantwoordt het strafproces 
in dat geval aan zijn doe!. Voorkomen is dat een mogelijk onschuldige burger wordt veroordeeld. Boven-
dien heeft het strafproces geresulteerd in een beslissing die in de samenleving moet worden gerespecteerd. 
Die beslissing bepaalt voortaan de rechtspositie van de gewezen verdachte. Hij heeft er recht op behandeld 
te worden als iemand die het feit niet heeft gepleegd. 

Ook in strafprocessen die wel uitmonden in een veroordeling, komt soms maar een klein stukje van 
de waarheid op tafel. Voor een veroordeling wegens het medeplegen van doodslag is bijvoorbeeld niet 
vereist dat vast komt te staan wie van de mededaders de fatale klap heeft uitgedeeld. Er wordt dan ver-
oordeeld hoewel de 'ware' toedracht in nevelen blijft gehuld. Dat valt moeilijk te begrijpen als de waar-
heidsvinding het hoofddoel van strafvordering zou zijn. Die uitkomst valt daarentegen heel goed te plaat-
sen als het doel van het strafproces niet wordt gezocht in het reconstrueren van de historische werkelijk-
heid, maar in de juiste toepassing van de strafwet. Voor een veroordeling is immers voldoende dat vast-
gesteld wordt dat de verdachte den van de mededaders was. 

Dat de materiele waarheid de basis moet vormen voor de te nemen beslissingen, is bijna een 
vanzelfsprekendheid. Dat uitgangspunt vloeit, wat de vraag naar de schuld van de verdachte betreft, 
direct voort uit het doel van de strafvordering. Meer in het algemeen geldt dat het publielcrechtelijk 
karakter van het materiele strafrecht oordeelsvorming op basis van een gefmgeerde werkelijkheid 
in de weg stmt. Ook het onderzoek naar bijvoorbeeld de vraag of de verjaring door een daad van 
vervolging is gestuit dient zich dus te richten op de materiele waarheid. Voorts geldt dat de regels 
van de strafvordering zelf van openbare orde zijn. De feitelijke vragen die bij de toepassing van 
die regels rijzen (bijvoorbeeld: heeft de verdachte de dagvaarding ontvangen? is het beroep tijdig 
ingesteld? bestond er op het moment van aanhouden een redelijke verdenlcing?) zijn derhalve even-
eens vragen naar de materiele waarheid. 

3.3 Voldoende in plaats van absolute zekerheid 

De bijna-vanzelfsprekendheid van de keuze voor een materieel waarheidsbegrip maakt dat daarmee 
op zich nog weinig is gezegd. Daarmee is met name niets gezegd over de pralctische mogelijkheden 
om de waarheid te achterhalen en, in het verlengde daarvan, over de vraag of, in hoeverre en op 
welke vvijze gewaarborgd kan worden dat de vastgestelde feiten overeensteinmen met de materiele 
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waarheid. Het antwoord op die vraag is in hoge mate bepalend voor de inrichting van het straf-proces. 
Het realistische uitgangspunt dient te zijn dat vergissingen bij het vaststellen van de feiten nooit 

geheel zijn uit te sluiten. Een absolute garantie dat alleen schuldigen worden veroordeeld kan het 
strafproces niet geven. Het strafproces dient de kans dat de beslissing onjuist is tot aanvaardbare 
proporties terug te brengen. 

Met de mogeliftcheid dat de beslissing Met strookt met de werkelijkheid moet dus steeds rekening worden 
gehouden. Het instituut van de herziening dankt daaraan zijn bestaan. De in het proces vastgestelde 
waarheid is om diezelfde reden relatief. Zij geldt alleen ten aanzien van de verdachte tegen wie het proces 
is gevoerd. Bij de vervolging van eventuele mededaders mag dan ook niet op de eerder vastgestelde 
waarheid worden teruggegrepen. 

In de doctrine wordt doorgaans een rechtstreelcs verband gelegd tussen het materiele waarheids-
begrip en de niet-lijdelijke opstelling van de rechter. Materiele waarheidsvinding impliceert in die 
opvatting een actieve rechter, die persoonlijk de overtuiging moet hebben bekomen dat de felt= 
juist zijn. Deze voorstelling van zaken is echter niet helemaal zuiver. Het gelegde verband is niet 
logisch dwingend. De eis van een niet-lijdelijke rechter heeft namelijk geen beftelcking op het 
gehanteerde waarheidsbegrip, maar op de wijze waarop de waarheid in het strafproces dient te 
worden achterhaald. De actieve rechter wordt gezien als een waarborg dat de feitsvaststelling cor-
rect is. De voorwaarde dat de rechter de persoonlijke overtuiging moet hebben bekomen dat de 
feiten waar zijn verkleint, zo wordt verondersteld, de kans op fouten. 

Zogezien is de voorwaarde van de subjectief overtuigde rechter een waarborg naast andere. Dat 
betekent niet alleen dat die waarborg gecombineerd kan worden met andere waarborgen, tnaar ook 
dat die waarborg ingeruild kan worden tegen andere waarborgen. De consequentie daarvan is weer 
dat vormen van consensuele afdoening op zich Met in strijd zijn met de keuze voor een materieel 
waarheidsbegrip. In de erkenning van voor hem belastende feiten door de verdachte ligt een belang-
rijke waarborg dat die feiten juist zijn. Of die waarborg voldoende is, dat wil zeggen de Ions op 
een foute beslissing in voldoende mate verkleint, is een andere kwestie. Daarover km men twisten. 
Die twist raalct de kern van de mak. De eigenlijke vraag is steeds welke combinatie van vvaarborgen 
een voldoende mate van zekerheid biedt dat de vastgestelde feiten waar zijn. 

3.4 Noodzakelijke afwegingen 

Het is weinig zinvol om de grand van zekerheid die het strafproces moet verschaffen in een vast 
percentage uit te druldcen. Dat is in de eerste plants het geval omdat de objectieve kans dat de 
feitsvaststelling - gegeven een bepaalde combinatie van waarborgen - juist is niet exact valt te 
berekenen. In de tweede plants mag Set uit het oog worden verloren dat de omvang en de diepgang 
van het onderzoek naar de waarheid - en daarmee de grand van zekerheid die kan worden verkregen 
- sterk afhankelijk is van wat in het concrete geval mogelijk is. Uitgangspunt client te zijn dat ge-
claan moet worden wat redelijkerwijs mogelijk is. Of voldoende zekerheid is verschaft hangt 
daardoor mee af van de bijzonderheden van het geval en de stand van de tecludek. Bijzondere aan-
dacht verdient in de derde plaats dat de vraag of voldoende zekerheid is verkregen uiteindelijk 
bepaald wordt door rechtspolitieke afwegingen. Of de kans dat de beslissing onjuist is tot acmvaard-
bare proporties is teruggebracht hangt daarbij van verschillende factoren af. Daardoor behoeft de 

vereiste mate van zekerheid Met voor alle gevallen dezelfde te zijn. 
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In het navolgende zal dit laatste nader worden uitgewerIct. EnIcele van de afwegingsmomenten 
en de factoren die daarbij een rol spelen zullen puntsgewijs in kaart worden gebracht. Volledigheid 
is daarbij niet beoogd. De aandacht gaat in het bijzonder uit naar de afwegingsmomenten die bepa-
lend zijn geweest voor de voorstellen die in dit onderzoek worden gedaan. 

1. Tussen de tweeledige doelstelling van het strafproces - enerzijds het bestraffen van de schuldigen, 
anderzijds het voorkomen van de bestraffing van onschuldigen - bestaat spanning. Die spanning 
is het gevolg van het feit dat de waarheid niet met zekerheid achterhaald kan worden. Maxima-
lisering van de ene sub-doelstelling gaat daardoor onherroepelijk ten koste van de andere. Dat 
vraagt om een afweging. Er wordt terecht vanuit gegaan dat de verdachte het voordeel van de twijfel 
dient te lcrijgen, hetgeen wil zeggen dat in twijfelgevallen de tweede sub-doelstelling zwaarder 
weegt dan de eerste. Liever een werkelijk schuldige die vrijuit gaat dan een onschuldige die ten 
onrechte wordt veroordeeld. 

De spanning is daannee echter maar ten dele opgelost. Dat de rechter niet twijfelt wil namelijk 
niet zeggen dat hij zich niet vergist. Additionele waarborgen lcunnen dit risico verkleinen, maar 
de vraag is hoever men daarmee kan gaan zonder de effectieve handhaving van de strafwet te 
frustreren. 

Len voorbeeld waarin de afweging van het waarborg-karakter tegen het belang van de wetshandhaving 
zichtbaar wordt vormt de uitzondering op de unus testis, nullus testis-regel die in art. 344 lid 2 Sv is 
gemaalct: het bewijs kan worden gebaseerd op het enkele proces-verbaal van een opsporingsambtenaar. 
Een ander voorbeeld levert de luitholling' van de bewijsminima. Daarbij speelt een grote rol dat bepaalde 
delicten, zoals verlcrachting, anders praktisch onbewijsbaar zouden worden. 

Er zij in dit verband op gewezen dat het bij de wetshandhaving dikwijls 66k om een vorm van 
rechtsbescherrning gaat, namelijk om de bescherming van (potentiele) slachtoffers van delicten. 
De bescherming van de den staat bier dus tegenover de bescherming van de ander. Steun voor die 
gedachte is te vinden in de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. 
Zo werd Nederland in de zaalc X tegen Nederland (EHRM 26 maart 1985, NJ 1985, 525) 
veroordeeld wegens schending van art. 8 EVRM omdat sexueel misbruik van een geestelijk 
gehandicapt meisje niet kon worden vervolgd vanwege een leemte in de wetgeving. Het Hof over-
woog dat art. 8 EVRM voor de Staat de verplichting met zich meebrengt maatregelen te treffen 
die er voor zorgen dat het priveleven (waaronder ook iemands sexuele integriteit valt) van zijn 
burgers wordt gerespecteerd 'even in the sphere of the relations of individuals between themselves'. 
Naar het oordeel van het Hof kon een 'effective deterrence' tegen vergrijpen als de onderhavige 
alleen door het strafrecht geboden worden. Nu het in dit geval, vanwege een 'procedural obstacle', 
aan een 'practical and effective protection' had ontbroken, was het verdrag geschonden. 

De boodschap uit Straatsburg is duidelijk. Rechtsbeschenning vraagt om een strafrechtspleging 
die slachtoffers van delicten daadwerkelijke bescherming biedt. Een strafproces dat zo is ingericht 
dat een veroordeling zo goed als uitgesloten is, staat daarmee op gespannen voet. 

Illustratief is ook de zaalc Ribitsch tegen Oostenrijk (EFIRM 4 dec. 1995, Serie A ..; NCJM-bulletin ..). 
Ribitsch klaagde over schending van art. 3 EVRM omdat hij op het politiebureau door een aantal agenten 
zou zijn mishandeld. Tegen drie van de agenten was weliswaar een strafvervolging ingesteld, maar die 
vervolging eindigde in hoger beroep in een vrijspraalc. Op de dubieuze motivering van die vrijspraalc 
uitte het Europese Hof nauwelijks verholen lcritiek. Volgens het Hof kon het filet anders of de 
verwondingen van Ribitsch waren tijdens zijn verblijf op het politiebureau ontstaan. De Oostenrijkse 
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regering kon zich daarom niet achter de gegeven vrijspraak verschuilen: Oostenrijk werd bij gebreke 
aan een bevredigende verklaring veroordeeld wegens schending van het verdrag. 

Hoe deze uitspraak precies moet worden begrepen is niet helemaal duidelijk. Misschien moet in 
de beslissing geen lcritiek gelezen worden op het respecteren van de gegeven vrijspraken als 
zodanig, maar op het feit dat Ribitsch niet op andere wijze genoegdoening was verschaft. Te denken 
valt in het bijzonder aan schadevergoeding, waarbij de vraag naar de individuele verantwoordelijk-
held in het midden had kunnen blijven. Hoe dit ook zij, het lijdt weinig twijfel dat Oostenrijk Met 
zou zijn veroordeeld als de agenten van de strafrechter niet het voordeel van zijn onredelijke twijfel 
hadden gelcregen. 

2. De opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten legt beslag op een deel van de altijd 
schaarse algemene middelen. Dat geldt ook voor de rechtsbeschenning die aan de strafrechtspleging 
dient te worden gekoppeld. Dat betekent dat ook op dit punt afwegingen moeten worden gemaalct. 
Er client een redelijke verhouding te bestaan tussen de zekerheden die in het strafproces worden 
ingebouwd en de kosten die dat meebrengt. 

Kostenbesparing vormde een belangrijk argument voor de invoering van de unus iudex in eerste aanleg 
(bij wet van 5 juli 1921, S 833) en in appel (bij wet van 1 april 1987, S 162). Ben ander voorbeeld levert 
de Bezuinigingswet (wet van 29 november 1935, S 685), die onder meer een einde maakte aan de 'verzet-
plaag'. 

In de rechtspraak van het Europese Hof is het kostenargument in ieder geval indirect aan de orde 
gekomen. Het Hof stelt zich op het standpunt dat overbelasting van het rechterlijk apparaat een 
verdragsschending niet vermag te excuseren omdat op de verdragssluitende partij en de verplichting 
rust hun strafrechtspleging zo in te richten dat aan de eisen van art. 6 EVRM kan worden voldaan. 
Zie bijvoorbeeld EHRM 6 mei 1981, NJ 1987, 827 (Buchholz). Het benodigde geld zal dus moeten 
worden vrijgemaalct. Daar staat tegenover dat het Hof aan wettelijke maatregelen die de overbe-
lasting beogen tegen te gaan, uitdrukkelijk een 'legitimate aim' toekent. Zie o.m. EHRM 2 maart 
1987, NJ 1991, 165 (Monnell en Morris), waarin het ging om een beperlcing van het recht op hoger 
beroep. Zie ook de zaken ()stark en Lutz (resp. NJ 1988, 937 en 938), waarin geoordeeld werd 
dat een Staat 'good reasons' kan hebben om overbelasting tegen te gaan door middel van een 
systeem van buitengerechtelijke afdoening. De conclusie lijkt te kunnen zijn dat kostenoverweging-
en een rol mogen spelen, mits men niet door de vloer van de door art. 6 EVRM gegarandeerde 
rechtsbescherming zakt. 

3. Het belang van een deugdelijk en met waarborgen omldeed onderzoek naar de waarheid moet 
afgewogen worden tegen andere belangen, waaronder in het bijzonder de belangen van derden. 
Zo moet het recht dat de verdachte heeft om getuigen te ondervragen afgewogen worden tegen 
de deels door het EVRM gegarandeerde rechten van die getuigen. Dat betekent dat op zich wense-
lijke waarborgen niet in alle gevallen volledig kunnen worden gerealiseerd. 

Ben voorbeeld van een dergelijke afweging vormt het van oudsher aan getuigen toegekende verscho-
ningsrecht (art. 217-219 Sv). Een ander voorbeeld vormt de betrekkelijk recente wetgeving inzake 
bedreigde getuigen. 

Getuigenbescherming heeft een stevige verdragsrechtelijke basis. In het Doorson arrest (EHRM 26 
maart 1996, NJ 1997, 741) overwoog het Hof: It is true that Article 6 does not explicitly require the 
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interests of witnesses in general, and those of victims called upon to testify in particular, to be taken into 
consideration. However, their life, liberty or security of person may be at stake, as may interests coming 
generally within the ambit of Article 8 of the Convention. Such interests of witnesses and victims are 
in principle protected by other, substantive provisions of the Convention, which imply that Contracting 
States should organise their criminal proceedings in such a way that those interests are not injustifiably 
imperrilled. Against this background, principles of fair trial also require that in appropriate cases the 
interests of the defence are balanced against those of witnesses or victims called upon to testify'. 

4. Van de belangen die afgewogen moeten worden tegen het recht op een fair hearing verdient 
het belang van een vlotte afdoening van strafzaken zelfstandige vermelcling. Achter dit belang gaan 
twee te onderscheiden grootheden schuil: enerzijds het recht van de verdachte op een berechting 
binnen redelijke termijn, anderzijds het belang van een effectieve wetshandhaving. De strafrechts-
pleging dreigt haar geloofwaardigheid te verliezen als het verband tussen de misdaad en de straf 
door het tijdsverloop uit het zicht verdwijnt. 

Deze benadering lijkt niet onverenigbaar met die van het Europese Hof. Zie o.m. EHRM 23 olct. 1992, 
A235, paragraaf 39 (Boddaert), waarin wordt overwogen: 'Article 6 commands that judicial proceedings 
be expeditious, but it also lays down the more general principle of the proper administration of justice'. 
Dit brengt mee dat een 'fair balance (..) has to be struck between the various aspects of this 
fundamental requirement'. 

5. Een factor die bij de verschillende afwegingen groot gewicht in de schaal legt wordt gevormd 
door de ingrijpendheid van de rechtsgevolgen die aan de feitsvaststelling zijn verbonden. Het gaat 
daarbij in het bijzonder om de ingrijpendheid voor de verdachte. In het algemeen geldt dat hoe 
ingrijpender de te nemen beslissing is, hoe groter de waarborgen dienen te zijn waarmee de feits-
vaststelling is omringd. 

Deze gedachte leidt er in de eerste plants toe dat binnen een en hetzelfde strafproces gedif-
ferentieerd kan worden al naar gelang het type beslissing. De verstreldcende consequenties van 
de beslissing dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan, maken dat die beslissing met 
specifieke waarborgen dient te zijn omldeed. Dergelijke waarborgen kunnen daarentegen gemist 
worden als het bijvoorbeeld gaat om feiten die nodig zijn om de relatieve bevoegdheid van de 
rechter te bepalen. 

In het huidige recht vindt men deze gedachte terug. Volgens vaste jurisprudentie geldt het bewijsrecht 
uitsluitend voor het bewijs van het tenlastegelegde feit. Voorts lijken de waarborgen van art. 6 EVRM 
zich, gelet op de koppeling die wordt gelegd met de onschuldpresumptie, primair te richten op de bewijs-
vraag. 

Een tweede uitwerlcing van diezelfde gedachte is dat gedifferentieerd kan worden al naar gelang 
de ernst van de tenlastegelegde feiten en de zwaarte van de sancties die de verdachte boven het 
hoofd hangen. De berechting van een eenvoudige overtreding, waarbij voor de verdachte slechts 
een geldboete op het spel staat, behoeft minder waarborgen clan de berechting van zware misdrijven 
waarbij de oplegging van een langdurige vrijheidsstraf dreigt. 

In het geldende procesrecht heeft deze vorm van differentiatie slechts mondjesmaat ingang gevonden. 
Een voorbeeld vormt de alleensprekende rechter in kantongerechts- en politierechterzalcen. De waarborg 
van behandeling door een meervoudige kamer geldt voor deze betrekkelijk lichte zalcen niet. De 
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rechtspraak van het EHRM Wirt voor deze vorrn van differentiatie in elk geval ruimte te bieden. Zo vormt 
de vraag wat in de procedure voor de verdachte 'at stake is in die jurisprudentie een belangrijke factor 
bij de concrete invulling van het vereiste van een fair hearing. In de al genoemde zaken Ozturk en Lutz, 
waarin een systeem van buitengerechtelijke afdoening acceptabel werd geoordeeld, speelde een rol dat 
het ging om 'minor offences'. 

6. Een tweede factor die de afwegingen beinvloedt vomit de proceshouding van de procespartijen, 
en in het bijzonder die van de verdachte. Feiten die worden betwist verdienen een grondiger onder-
zoek dan feiten die niet worden bestreden of die zelfs worden erkend. Voorts geldt dat naar excep-
tionele omstandigheden waarop geen beroep is gedaan in de regel geen afzonderlijk onderzoek 
behoeft te worden ingesteld. De rechter mag de afwezigheid van dergelijke feiten aannemen op 
grond van algemene bewijsvermoedens. 

De rechtvaardiging voor dew vorm van differentiatie is voor een belangrijk deel gelegen in het 
waarborglcaralcter van het recht op tegenspraak. Men kan moeilijk in het recht van de verdachte 
em zich te verdedigen, om alles aan te voeren wat de beschuldiging onderuit kan halen, een wezen-
lijke waarborg zien tegen willekeurige of lichtvaardige oordeelsvelling, en tegelijk aan het uitblijven 
van tegenspraak geen betekenis toekennen. Het gegeven dat de verdachte, ondanlcs de mogelijkheid 
daartoe, de feiten niet bestrijdt, vormt een zekere waarborg dat die feiten juist zijn. 

In de rechtspraak van het Europese Hof wordt het belang van 'adversarial argument' en van 'equality of arms' 
sterk benadrukt en daarmee het beeld van het strafproces als een strijd tussen partijen. De proceshouding 
van partijen is in die benadering welhaast per defmitie van grote betekenis. Een specifieke uitwerking vindt 
die benadering in de 'waive?, in de mogetificheid em van bepaalde verdedigingsrechten afstand te doen. 
Daardoor mag bijvoorbeeld de vraag of een bepaalde getuige ter zitting moet worden gehoord afhankelijk 
worden gema,akt van van het standpunt van de verdediging. 

Een bijkomende rechtvaardiging om aan het uitblijven van tegenspraak betekenis toe te kennen 
is hierin gelegen, dat het dan in ieder gevaljegens de verdachte niet onredelijk is em van de juist-
heid van de feiten uit te gaan. Het is niet onaanvaardbaar em een groter foutrisico voor rekening 
van de verdachte te laten komen in gevallen waarin deze zelf de fout eenvoudig had lcunnen voor-
komen. 

Men vergelijke de actuele discussie over de vraag of herziening mogelijk moet zijn in gevallen 
waarin de verdachte de onjuiste veroordeling grotendeels aan zich zelf te wijten heeft, bijvoorbeeld 
doordat hij zich voor de dader heeft uitgegeven. De vraag is of en in hoeverre het strafproces waar-
borgen meet bevatten tegen de fouten die door dergelijke opzettelijke misleiding ontstaan. 



4 Keuzen en uitgangspunten 

De voorstellen die door de onderzoekers worden gedaan wijzigingen het bestaande strafprocesrecht 
op onderdelen ingrijpend. Aan die voorstellen ligt een aantal meer of minder principiele keuzen 
en uitgangspunten ten grondslag. Deze keuzen, die onderling nauw samenhangen, moeten geplaatst 
worden tegen de achtergrond van het in de vorige paragraaf geschetste theoretische kader. In deze 
paragraaf zullen de belangrijkste keuzen puntsgewijs worden weergegeven en zal hun relatie met 
de afzonderlijke voorstellen kort worden aangestipt. 

4.1 Niet-lijdelijke rechter 

In overeenstemming met de continentale procestraditie wordt vastgehouden aan een centrale en 
actieve rol van de rechter. De rechter draagt een eigen verantwoordelijkheid voor de uitkomst van 
het geding. Die verantwoordelijkheid heeft betreldcing op de beide sub-doelen van het strafproces 
en komt onder meer tot uiting in de bevoegdheid van de rechter om op eigen initiatief aanvullend 
onderzoek te gelasten. Een andere uitwerking van die eigen verantwoordelijkheid vormt de per-
soonlijke overtuiging als maatstaf bij de bewijswaardering. 

De niet-lijdelijke rol van de rechter is een waarborg naast andere waarborgen. Daarin ligt een 
zekere relativering besloten. De concrete invulling van de eigen verantwoordelijkheid kan daardoor 
mede afhankelijk gemaakt worden van de rol die de andere procesdeelnemers vervullen. Zo zal 
een rechter zich in het algemeen actiever dienen op te stellen als de verdachte niet van rechts-
bijstand is voorzien. In het omgekeerde geval - er treedt wel een raadsman op - vormt de rechts-
bij stand een waarborg die een terughoudender opstelling rechtvaardigt. De eigen verantwoordelijk-
heid van de rechter heeft dus in een aantal opzichten een subsidiair karalcter. Dat geldt ook ten 
aanzien van het door het OM behartigde vervolgingsbelang. 

Als waarborg verschilt de niet-lijdelijke rol van de rechter niet wezenlijk van andere waarborgen. 
Dat betekent dat de concrete invulling van die rol mede afhankelijk kan worden gemaakt van de 
belangen die voor de verdachte en de samenleving op het spel staan. In het algemeen zal gelden 
dat de verantwoordelijkheid van de rechter zwaarder weegt naarmate de de te nemen beslissing 
ingrijpender is. De ernst van de tenlastegelegde feiten vormt daarbij een gewichtige factor. 

Deze relativeringen brengen mee dat de zogenaamde procesverplichting niet heilig is. Afdoening 
van strafzaken buiten de rechter om behoeft niet in strijd te zijn met het hier gekozen uitgangspunt. 

In de projectvoorstellen wordt de actieve rol van de rechter in vergelijking met de huidige situatie 
op een aantal punten aangescherpt. Het gaat daarbij in het bijzonder om een grotere betrokkenheid 
bij de samenstelling van de getuigenlijst en om een actievere rol bij het vaststellen van de grondslag 
van het geding. 

4.2 Optimalisering van de rechten van de verdediging 

Het recht op tegenspraak, zoals uitgewerkt in de onderscheiden verdedigingsrechten, vormt een 
wezenlijke waarborg tegen willekeurige veroordeling. In het recente verleden is op pijnlijke wijze 
duidelijk geworden dat de Nederlandse wijze van procesvoering zich in een aantal opzichten moei- 
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zaam verhoudt tot de standaard van behoorlijkheid die door het Europese Hof voor de Rechten 
van de Mens op basis van art. 6 EVRM is ontwilckeld. De aansluiting met die Europese standaard 
dient te worden verbeterd. 

De rechten van de verdediging vormen geen autonome grootheid, maar zijn gerelateerd aan het 
doel van het strafproces, meer in het bijzonder aan het voorkomen van de bestraffing van onschul-
digen. Dat betekent in de eerste plaats dat de belangen van de verdachte niet identiek zijn aan het 
belang van een behoodijke verdediging. De stelling dat het uitsluitend aan de verdachte is om uit 
te Inaken hoe hij van zijn verdedigingsrechten gebruik maalct gaat dan ook Set op. De uitoefening 
van verdedigingsrechten kan aan rechterlijke toetsing worden onderworpen; tegen misbruik van 
bevoegdheden mag worden opgetreden. 

Len voorbeeld van rechterlijke toetsing levert art. 288 j° 263 Sv: het verzoek van de verdediging om een 
bepaalde getuige te horen kan worden afgewezen als 'redelijkerwijs valt aan te nemen dat daardoor de 
verdachte niet in zijn verdediging wordt geschaad'. Len voorbeeld van sanctionering van misbruik van 
rechtsmiddelen is te vinden in HR 10 april 1996, NJ 1996, 572. 

Dat de rechten van de verdediging geen autonome status hebben betekent ook, dat - in de woorden 
van het Europese Hof - gezocht mag en moet worden naar een 'fair balance' tussen die ver-
dedigingsreehten en de andere aspecten yan 'the general principle of the proper administration of 
justice'. Inkadering van de verdedigingsrechten in een op vlotte afdoening ingericht strafproces 
is dan ook aangewezen. De vraag daarbij is niet zozeer of de mogelijIcheden van de verdediging 
worden ingeperkt, maar of die inperking wezenlijk afbreuk doet aan het verdedigingsbelang. De 
eigenlijke vraag is met andere woorden of daardoor het risico dat een onschuldige wordt gestraft 
op onaanvaardbare wijze wordt vergroot. 

Een en ander impliceert dat in verstreldcende mate afstand wordt genomen van het in de literatuur 
wel als zodanig benoemde ispelkarakter' van het strafproces. Zo men het strafproces al als een spel 
tussen de betrokken partijen zou kunnen typeren, dan toch zeker Set als een spel dat om rich zelven 
gespeeld wordt. In de speelzucht als zodanig ligt dan ook geen grond voor de toekenning van ruime 
verdedigingsmogelijkheden. 

In de voorstellen komt het zwaardere accent op de rechten van de verdediging vooral tot uiting in de 
uitwerking van het ondervragingsrecht en in de vormgeving van het aanwezigheidsrecht. 

4.3 Evenwichtige benutting van de (zittings)capaciteit 

Zuinigheid en efficientie zijn belangrijke kenmerken van het Nederlandse strafproces. Ook zware 
zaken lcunnen op de zitting relatief (in vergelijldng met ons omringende landen) vlot worden afge-
handeld. Dat komt doordat de rechter gebonden is aan de tenlastelegging zodat het onderzoek ter 
zitting daartoe beperkt dient te blijven en doordat in verregaande mate wordt geleund op de resul-
taten van het vooronderzoek, zodat weinig tijd 'verloren gaat met het horen van getuigen. Uitennate 
efficient is ook dat zaken bij verstek kunnen worden berecht, zelfs in gevallen waarin niet zeker 
is of de verdachte van de zittingsdatum op de hoogte is. Die hang naar vlot 'zaken doen' heeft, zo 
moge duidelijk zijn, schaduwzijden. De rechten van de verdediging (het ondervragingsrecht, het 
aanwezigheidsrecht) kunnen gemakkelijk in het gedrang komen. Daar staat tegenover dat nogal 
wat zittingscapaciteit onbenut blijft doordat de behandeling van strafzaken telkens moet worden 
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aangehouden doordat er gebreken kleven aan de betekening van de dagvaarding of de oproeping 
en doordat pas op de zitting blijkt dat er toch getuigen moeten worden gehoord. 

Uitgangspunt is dat er gestreefd dient te worden naar een zo evenwichtig mogelijke gebruik 
van de beperkte capaciteit. Dat betekent enerzijds dat er meer ruimte moet worden gemaakt voor 
de zaken die dat, gelet op de eisen die aan een fair hearing worden gesteld, verdienen en anderzijds 
dat het strafproces zodanig moet worden ingericht dat verlies van zittingscapaciteit zo beperlct 
mogelijk blij ft. 

Hiennee vvil niet gezegd zijn dat de capaciteitsproblemen waarmee de rechterlijke macht kampt 
door een verandering van regelgeving kunnen worden opgelost. De onderzoekers zijn ook niet 
uitgegaan van de gedachte dat het totaal van hun voorstellen capaciteitswinst zou moeten opleveren, 
of althans budgettair neutraal zou moeten zijn. Voorop staat dat aan een behoorlijk strafproces, 
dat recht doet aan alle betrokken belangen, een prijskaartje hangt en dat op die prijs bezwaarlijk 
kan worden afgedongen. Het uitgangspunt houdt wel in dat nodeloze, door inefficientie ver-
oorzaakte kosten venneden moeten worden en voorts dat de verhouding tussen de (meer)kosten 
en de (winst aan) kwaliteit een redelijke moet zijn. Daarbij heeft overigens steeds te gelden dat 
de door het EVRM gegarandeerde ondergrens aan rechtsbescherming moet worden gerespecteerd. 

Het belang van een evenwichtige benutting van capaciteit heeft zwaar gewogen bij het voorstel tot 
differentiatie in procedures, waaronder het voorstel tot de buitengerechtelijke sanctionering van lichte 
vergrijpen (zie aanstonds), en speelt voorts een rol bij de voorstellen met betrekking tot de onpartijdigheid 
van de rechter, het zittingsmanagement (ondervragingsrecht) en het aanwezigheidsrecht (betekenings-
prob lematiek). 

4.4 Groter accent op de interactie van de procesdeelnemers 

Zoals gezegd wordt in het Nederlandse strafproces zwaar geleund op de resultaten van het voor-
onderzoek. Daardoor worden de feiten op de zitting niet zozeer onderzocht, als wel geverifieerd. 
De aandacht concentreert zich daarbij op die feiten die omstreden zijn. Dat heefl geleid tot een 
ontwikkeling in de richting van een strafproces waarbij het concrete verloop van de zitting in sterke 
mate bepaald wordt door de opstelling van de procespartijen. Van het horen van getuigen kan 
worden afgezien als de partijen daaraan geen behoefte hebben, de rechtmatigheid van de bewijs-
garing wordt niet onderzocht als ter zake door de verdediging geen verweer wordt gevoerd. Deze 
zich ontwildcelende procescultuur dient in beginsel positiefte worden gewaardeerd. Het onderzoek 
ter zitting kan zich daardoor richten op hetgeen in de concrete strafzaak ter discussie staat. Daarmee 
wordt recht gedaan aan het contadictoire karalcter van het geding, terwijl tegelijkertijd de zittings-
capaciteit optimaal wordt benut. 

Uitgangspunt is derhalve, dat het wetboek van strafvordering geen keurslijf van strakke regels 
moet bevatten, maar een structuur dient te bieden waarbinnen de actoren zinvol en doelgericht 
lcunnen opereren. Het gaat daarbij om twee nauw samenhangende aspecten. Het eerste aspect is 
dat de agenda van het strafproces in vergaande mate wordt bepaald door de procesactoren. Gaat 
het geschil materieel om de bewijsvraag, dan moet de regelgeving ruimte bieden om juist die vraag 
optimaal te onderzoeken. Wenst de verdediging zich te concentreren op de op te leggen sanctie, 
dan kan het onderzoek naar de bevvijsbaarheid van de tenlastelegging beperkter van.  aard zijn. Deze 
benadering dient consequenties te hebben voor de eisen die aan de motivering van het vonnis 
worden gesteld. Meer dan thans het geval is dient het vonnis het dialoogkaralcter van het geding 
te weerspiegelen. De grondstructuur van het vonnis moet zijn dat daarin antwoord wordt gegeven 
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op de standpunten die de procespartijen hebben ingenomen: men krijgt ofwel gelijk, ofwel men 
laijgt uitleg waarom het aangevoerde niet is gehonoreerd. Dat betekent enerzijds dat alle relevante 
bewijsverweren in het vonnis worden weerlegd, anderzijds dat een uitgebreide bewijsmotivering 
achterwege kan blijven als de verdachte de feiten erkent. Dat betekent ook, dat in het vonnis in 
beginsel moet worden gereageerd op de stellingen die het OM heeft betrokken. 

Deze benadering vindt met name uitwerking in de projectvoorstellen met betreldcing tot het bewijsrecht en 
met betreklcing tot de (bewijs)motivering. 

Het tweede aspect is dat de verwezenlijking van een fair hearing niet wordt gezocht in de strilcte 
naleving van starre vormvoorschriften, maar in een behoorlijke taalcuitoefening of rolvervulling 
door de procesactoren. Doordat de behartiging van het vervolgingsbelang is toevertrouwd aan het 
OM en dat van het verdedigingsbelang aan de verdachte en zijn raadsman, mag er tot op zekere 
hoogte op vertrouwd worden dat deze partijen zullen ageren als het hen toevertrouwde belang in 
het gedrang dreigt te komen. Op deze wijze kan evenwichtige belangenafweging worden gerea-
liseerd die toegespitst is op concrete processituatie, en kan het strafproces wonlen gedefortnaliseerd. 
Zo is het niet nodig om in de wet gedetailleerde criteria op te nemen met betreldcing tot de vraag 
wanneer de rechter welke getuigen moet oproepen, en is het evenmin nodig de toegestane bewijs-
middelen in de wet limitatief op te sommen. Zo ook behoeft de vraag of sprake is van een concrete 
en duidelijke beschuldiging niet uitsluitend beantwoord te worden aan de hand van abstracte criteria 
ontleend aan de tekst van de tenlastelegging: beslissend kan worden geacht of de beschuldiging, 
mede gelet op de opheldering die daarover ter zitting is verschaft, voor de procespartijen in het 
concrete geval voldoende duidelijk is geweest. Voorts brengt de orientatie op de achterliggende 
belangen mee dat de niet-naleving van vormvoorschriften onder omstandigheden zonder consequen-
ties kan blijven. Ms bijvoorbeeld de van rechtsbijstand voorziene verdachte kennelijk met de gang 
van zaken aldcoord is gegaan, vormt dat een belangrijke aanwijzing dat het verdedigingsbelang 
in het conrete geval niet is geschaad. 

Dit aspect speelt bij de gehele vormgeving van het strafproces een belangrijke rol. Steeds is de vraag wat 
in de wet meet worden vastgelegd, en wat aan de interactie van de procesactoren kan worden overgelaten. 
Meer specifiek is dat het geval bij het voorstel met betreklcing tot de wijze waarop de onpartijdigheid van 
de rechter moet worden gegarandeerd. De deformaliseringsgedachte vindt bijzondere uitwerking in het 
voorstel voor een vrij bewijsstelsel en in het voorstel de tyrannie van de tenlastelegging vergaand te rela-
tiveren. 

Dat de nadruk komt te liggen op de interactie van de procespartijen wil niet zeggen dat gekozen 
wordt voor een accusatoir procesmodel in die zin dat de positie van OM en verdachte een sym-
metrische is. Vastgehouden wordt aan de gedachte dat het OM niet uitsluitend en eenzijdig het 
vervolgingsbelang heeft te dienen, maar de rechtmatige belangen van de verdachte in zijn opstelling 
moet verdisconteren. Opmerking verdient voorts dat afgaan op de opstelling van de procespartijen 
alleen verantwoord is als die partijen ook daadwerkelijk in staat zijn hun rol naar behoren te spelen. 
Oat Idemt in het bijzonder ten aanzien van de verdachte. Aan de eigen verantwoordelijkheid van 
de rechter blijft derhalve betekenis toekomen. Hij zal er voor moeten waken dat de verdachte van 
goede rechtsbij stand is voorzien. In gevallen waarin de verdachte het wader raadsman moet stellen, 
zal van de rechter een grotere zorg voor het verdedigingsbelang mogen worden verwacht. 
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Op de vraag wat een behoorlijke taakvervulling inhoudt, en hoe de procesposities van de ver-
schillende procesdeelnemers zich tot elkaar verhouden, zal hiema, in paragraaf 5, nader worden 
ingegaan. 

4.5 Erkenning zelfstandige positie van slachtoffer en getuige 

Niet elke procesdeelnemer kan worden aangemerlct als procespartij. Dat geldt voor de rechter, maar 
bijvoorbeeld ook voor de getuige. Om van een procespartij te lcunnen spreken moet aan twee ver-
eisten zijn voldaan. In de eerste plaats moet sprake zijn van een rechtens erkend belang bij de 
uitkomst van het geding (bij de door de rechter te nemen eindbeslissing). In de tweede plaats moet 
die erkenning hebben geleid tot de toekenning van een zodanige positie in het proces, dat aan het 
debat over de te nemen eindbeslissing mag worden deelgenomen. Typerend voor procespartijen 
is dat zij in het proces standpunten mogen innemen en dat zij daarbij van de rechter gelijk of onge-
lijk krijgen. Zogezien zijn de verdachte en de OvJ procespartij en, evenals, maar uitsluitende met 
betrekking tot de ingediende civiele vordering, de benadeelde partij. 

De getuige is in deze benadering geen procespartij. Daarmee is echter geenszins gezegd dat de 
getuige gedegradeerd kan worden tot louter een instrument ten behoeve van de waarheidsvinding. 
Uitgangspunt dient te zijn dat een getuige een persoon is met eigen respectabele belangen, die 
zorgvuldig moeten worden afgewogen tegen het belang van de waarheidvinding. Het gewicht van 
die belangen rechtvaardigt de toekenning van een duidelijk gemarkeerde positie in het strafproces. 

Het slachtoffer kan naar geldend recht in verschillende hoedanigheden aan het strafproces 
deelnemen. Hij kan als getuige worden opgeroepen om een bijdrage te leveren aan de waarheids-
vinding, en hij kan als benadeelde partij opkomen voor zijn civiele vordering. Voor het slachtoffer 
als zodanig is echter in de wettelijke regeling - op het klachtrecht van art. 12 Sv na - geen rol weg-
gelegd. Daarmee wordt tekort gedaan aan de bijzondere betrokkenheid van het slachtoffer bij het 
(vermoedelijk) gepleegde feit en de daarop gebaseerde vervolging en berechting. Het gaat daarbij 
niet alleen, en zelfs niet in de eerste plaats, om financiele belangen. Erkenning van die bijzondere, 
niet primair fmanciele betroldcenheid vraagt om de toekenning van een duidelijke, eigen positie 
aan het slachtoffer in het gehele strafproces. 

Deze uitgangspunten hebben geleid tot het voorstel aan het slachtoffer en aan de getuige elk een aparte 
Afdeling in het wetboek te wijden, waarin de rechten van deze procesdeelnemers zijn opgenomen. De 
voorstellen leiden voorts tot een versterking van de rechtspositie van zowel de getuige als het slachtoffer, 
waarbij het aan het slachtoffer toegekende spreelcrecht in het bijzonder vermelding verdient. 

4.6 Meer differentiatie in procesvormen 

In de Memorie van Toelichting op het ontwerp van het huidige wetboek wordt opgemerlct dat onze 
strafrechtspleging zich o.a. onderscheidt van de meeste andere landen van Europa doordat 'in de 
wijze van berechting geenerlei onderscheid wordt gemaakt tusschen de misdrijven, naar gelang 
zij een emstiger of minder emstig karakter dragen'. Volgens de steller van de memorie dient dit 
zo te blijven: 

'De wetgever heeft in 1883 dit beginsel aanvaard, in overeenstemming met de reeds in 1861 en ook nog 
later genomen beslissing. De nieuwe regeling heeft in de practijk niet tot emstige bezwaren aanleiding gege-
ven; van eenigen aandrang tot verandering is niets te bespeuren. Onder die omstandigheden bestaat er voor 
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den wetgever alle reden de vroeger zeer betwiste quaestie titans te laten rusten en de bestaande regeling onge-
wijzigd te handhaven.' 

Met dit in 1926 gehandhaafde uitgangspunt dient te worden gebmken. Net  is geenszins onverant-
woord om het niveau van rechtsbescherming afhankelijk te doen zijn van hetgeen voor individu 
en samenleving op het spel staat. Wat niet onverantwoord is wordt al gauw een dringende eis in 
het licht van de schaarse middelen en de beperlcte capaciteit van de strafrechtspleging. Er dient 
dan gezocht te worden naar een redelijke verhouding tussen de grootte van de waarborgen en de 
mate waarin daaraan behoefte bestaat. Om voldoende aandacht te kunnen blijven besteden aan 
zaken die dat ook werkelijk verdienen, zal gezocht moeten worden naar wegen om de overbelasting 
van het strafrechtelijk apparaat tegen te gaan. 

Het uitgangspunt moet derhalve zijn dat de waarborgen waarmee het strafproces is omkleed, 
de zorgvuldigheid waarmee het onderzoek wordt uitgevoerd, en de activiteit van de rechter ter 
terechtzitting mee afhankelijk dienen te zijn van de sanctie die er voor de verdachte op het spel 
staat, en die is op zijn beurt afhankelijk van de emst van de beschuldiging. Een voor de hand 
liggend voorbeeld betreft de rechtsbijstand. Wanneer iemand een langdurige vrijheidsstraf boven 
het hoofd hangt, is bijstand door een raadsman een bijna noodzakelijke eis. Ms het om een lichter 
vergrijp gaat, kan de afweging heel wel anders uitvallen. Zo kan ook het belang dat de verdachte 
ter terechtzitting in persoon aanwezig is verschillend worden gewaardeerd al naar gelang het een 
meer of minder emstig feit betreft. De inzet van het geding kan voorts bepalend zijn voor de mate 
waarin de realisering van de rechten van de verdediging afhankelijk wordt gemaakt van het initiatief 
van de verdachte en zijn raadsman. Zo zal het in zware zaken eerder aangewezen zijn om 
ambtshalve getuigen op te roepen dan in zaken waarin vervolgd wordt wegens een lichte overtre-
ding. lets soortgelijks geldt met betrekking tot het recht op toegang tot de rechter. Bij lichte 
vergrijpen is een systeem van buitengerechtelijke afdoening, waarbij van de verdachte stappen 
worden verwacht als hij de zaak aan de rechter wil voorleggen, heel wel verdedigbaar. Een 
dergelijke vorrn van afdoening zou daarentegen volstrelct onaanvaardbaar zijn als het gaat om de 
oplegging van vrijheidsstraffen. 

Het hier gekozen uitgangspunt vindt zijn uitwerlcing in het voorstel tot invoering van een 
zogenoemd drie sporen-model, waarbinnen drie typen procedures worden onderscheiden. Dit omvat 
mee de introductie van een stelsel van buitengerechtelijke afdoening voor feiten die met (niet al 
te zware) vermogensstraffen lcurmen worden afgedaan. Ook overigens werkt de differentiatiege-
dachte door bij de unwerking van de afzonderlijke projectvoorstellen. 



5 Nadere procestheoretische duiding; kemprofielen van de deelnemers 
aan het strafgeding 

5.1 Introductie 

In de voorafgaande paragrafen zijn enkele elementen naar voren gekomen die nadere doordenking 
en verantwoording behoeven. Aangegeven is dat afstand wordt genomen van het in de literatuur 
wel als zodanig benoemde ispelkaralcteri van het strafproces. Het woord spel heeft immers te zeer 
een connotatie van vrijblijvendheid om recht te doen aan de belangen die er in een strafgeding aan 
de orde zijn. Dit leidt onder andere tot de vraag naar de meer algemene visie op het type proces 
dat ons voor ogen staat. In dat verband moet bijvoorbeeld aandacht worden besteed aan de vraag 
hoe het in dit onderzoeksverslag geschetste strafgeding zich verhoudt tot het klassieke onderscheid 
tussen inquisitoire en accusatoire procestypen. En in het verlengde daarvan ligt de vraag welke 
waarde deze begrippen thans hebben bij het rechtvaardigen van de vormgeving van een modern 
strafgeding. 

Anderzijds is een belangrijk uitgangspunt om de inrichting van het proces sterker dan thans mede 
afhankelijk te maken van de opstelling van de participanten. Ook dit uitgangspunt leidt tot tal van 
nieuwe vragen. Enkele daarvan worden in deze paragraaf besproken. Wij gaan vooral in op de vraag 
naar de kern van de procespositie van de deelnemers aan het geding. Dit is onder andere van belang 
om te kunnen bepalen waar buitengrenzen moeten worden gesteld aan de vrijheid van de deel-
nemers om het geding naar eigen voorkeur concreet in te vullen. 

5.2 Een contradictoir geding 

Het begrippenpaar inquisitoir versus aecusatoir proces heeft een prominente rol gespeeld bij de 
voorbereiding van het huidige wetboek van strafvordering. Ideaaltypisch wordt het accusatoire 
proces dan met enkele trefwoorden omschreven als een echt partijenproces, waarin de vervolgende 
overheid enerzijds en de verdediging anderzijds zoveel mogelijk over dezelfde bevoegdheden be-
schikken. Het inquisitoire proces daarentegen biedt de verdachte vooral de status van object van 
onderzaek, die weinig mogelijlcheden Icrijgt om tegenspel te bieden. 

Het is van belang om vast te stellen dat het genoemde begrippenpaar historisch gezien vooral 
een hulpmiddel is geweest bij het beslechten van twee kwesties. Enerzijds ging het om de vraag 
of de overheid en de verdediging in het verband van het strafgeding over dezelfde bevoegdheden 
zouden dienen te beschildcen. Anderzijds werd de onderscheiding in verband gebracht met de vraag 
of vervolging en verdediging veel bevoegdheden ofjuist beperkte rechten zouden moeten hebben. 
In de memorie van toelichting uit 1914 werd de laatstgenoemde modelmatige keuze als volgt 
verwoord : 

'(1) Men kan aan de vervolgende Overheid hare rechten zoo zuinig mogelijk toebedeelen, haar niet meer 
macht toekennen dan streng noodzakelijk, ten einde op die wijze de belangen van de individuen zoo min 
mogelijk te treffen, en dan daartegenover ook de rechten van het individu bij het optreden van die Overheid 
aan zeer beperkende maatregelen binden, d.w.z. men kan uit wantrouwen tegenover beide partijen, aan beide 
niet meer bevoegdheden toekennen dan even noodzakelijk is. 
(2) Of wet men kan, vertrouwende op het beleid der personen, die met de vervolgingstaak zijn belast, hun 
ook tegenover de bijzondere personen alle bevoegdheden verleenen, welke zij naar de omstandigheden 
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kunnen behoeven, doch dan tevens aan alle bij het onderzoek betroldcenen zoveel rechten verleenen am s met 
het belang van het onderzoek slechts even bestaanbaar is (...). M.a.w, men kan beproeven het noodzakelijke 
compromis op zoodanige wijze te vinden, dat aan de vervolging alle rechten worden gegeven, die zij voor 
hare taak behoeft, aan de verdachte en aan de verdediging alle bevoegdheden, welke met het doel van het 
strafproces niet onvoorwaardelijk in strijd komen.' 

Het is bekend dat in laatstbedoelde zin is gekozen. Het resultant hiervan is in de ogen van de 
wetgever een gematigd accusatoir stelsel. Voor een goed begrip van de terminologie moet in dit 
verband bovendien worden venneld dat het enkele feit van het toekennen van belangrijke rechten 
en bevoegdheden aan de verdachte hem in de visie van de wetgever tot een echte procespartij 
bestempelt (MvT p. 11). 

De in de vorige paragraaf geschetste uitgangspunten wij ken op een aantal punten af van de benade-
ring van de wetgever van 1921/1926. 

Het begrippenpaar inquisitoir versus accusatoir proces is historisch gezien nauw verbonden met 
een strilcte conceptie van de term 'procespartit. Een 'partij' in het geding staat tegenover een andere 
partij, waarbij beide partijen elkaar ten overstaan van een door beide erkende onpartijdige rechter 
met gelijke wapenen lainnen bestrijden.' Er zijn verschillende argumenten op grond waarvan het 
strafgeding in onze visie niet moet worden opgevat als een partijenproces in de aangegeven enge 
zin. In de eerste plaats veronderstelt de gedachte van de verdachte als partij dat er ook een 'tegen-
pant? is. Die tegenpartij zou dan de vervolgende overheid zijn. Hoewel het Openbaar Ministerie 
ongetwijfeld belangen behartigt die tegengesteld kunnen zijn non die van de verdachte, is het echter 
misleidend om dit orgaan in deze strikte zin als partij in het geding aan te merken. Het OM is 
immers gehouden om het recht te handhaven; in de uitoefening van zijn taak is het daarbij verplicht 
om alle in aanmerlcing komende belangen mee te wegen en is eenzijdigheid ('partijdigheid') 
uitdrulckelijk in strijd met zijn constitutionele positie. In het verlengde hiervan kan eenvoudig 
worden vastgesteld dat de verschillende positie van verdachte en OM met zich meebrengt dat zij 
principieel niet over dezelfde (dat wil zeggen: identieke) bevoegdheden dienen te beschikken. 

Dit argument verdient een korte toelichting. Het is vanzelfsprekend dat OM en verdediging in het 
vooronderzoek niet over dezelfde bevoegdheden kunnen beschikken. Voorzover het gaat om 
onderzoelcsbevoegdheden is dan zelfs geen sprake van gelijkwaardigheid. In de fase van het onder-
zoek ter terechtzitting verschuift het accent. Dan is nog steeds geen sprake van gelijkheid (in de 
zin van identiteit), maar in menig opzicht wel van gelijlcwaardigheid. Beide moeten bijvoorbeeld 
in dezelfde mate de gelegenheid lcrijgen om hun zienswijze naar voren te brengen omtrent kwesties 
waarover de rechter moet beslissen. Verschillen zullen er blijven. Zo is het OM onder andere ge-
makkelijker te binden aan bevelen van de rechter (bijvoorbeeld ten aanzien van het oproepen van 
getuigen c.d.). In essentie komt het er op neer dat aan de verdediging en het openbaar ministerie 
niet dezelfde rechten toekomen, maar dat tussen hun beider procespositie wel een eerlijk evenwicht 
bestaat. 2  

1 	Zie C.P.M. Cleiren, Een grensoverschrijdende verdachte7, in: J.L.M. Bock en., Grensoverschrijdend strafrecht, 
Anthem 1990, p. 149. 

2 	Aldus de invulling die wild. A-G Keijzer geeft aan het beginsel van equality of arms, met verwijzing naar de 
Straatsburgse zaken Niderast-Huber tegen Zwitserland en Ankerl tegen Zwitserland: conclusie bij HR 18 mei 
1999, nr. 109.75. 
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Mutatis mutandis geldt ook dat de rechter ter terechtzitting niet gehouden is de verdachte en het 
OM op precies dezelfde wijze te bejegenen. 3  Dit voert tot een derde argument tegen de voorstelling 
van het strafgeding als een partijenproces in de enge, nagenoeg Angelsalcsische zin van het woord: 
de positie van de rechter. De rechter is geen lijdelijk arbiter, die slechts de orde van de procedure 
moet bewaken. Zoals in de vorige paragraaf is uiteengezet, heeft de rechter daarentegen de eindver-
antwoordelijkheid voor de uitkomst van het geding. Het is zijn taak om de feiten vast te stellen 
en een adequate toepassing van het recht te verzekeren, waar nodig onafhankelijk van wat de be-
trokkenen in het geding voor juist houden. 

De slotsom luidt dat het strafgeding niet moet worden opgevat als een partijenproces in de 
meergenoemde enge zin van het woord. Uiteraard zijn er elementen in de procedure te herkermen 
die in een wat minder dogmatisch verband in termen van procespartijen kunnen worden weerge-
geven. In latere paragrafen van dit onderzoeksverslag en in de deelrapporten komt dit begrip dan 
ook regelmatig tern. hi paragraaf 1.4 sub 5 is reeds aangegeven dat deze term door ons wordt 
gereserveerd voor situaties waarin iemand een rechtens erkend belang heeft bij de uitkomst van 
het geding, op grond waarvan die betroldcene wordt toegestaan deel te nemen aan het debat over 
de te nemen eindbeslissing. Buiten dit verband achten wij het minder zinvol om het strafgeding 
primair te typeren als een partijenproces. Vanuit deze invalshoek ligt het dan ook niet voor de hand 
om een nieuwe structuur van het strafgeding te definieren aan de hand van het accusatoire gehalte 
daarvan. Maar anderzijds volgt daaruit uiteraard niet dat van een inquisitoir procestype moet worden 
gesproken. In de kern genomen vloeit uit de voorafgaande uiteenzetting voort dat er geen sprake 
is van een glijdende schaal tussen inquisitoir en accusatoir, zodat in laatste instantie ook weinig 
inhoudelijk betekenis toekomt aan een profilering of etikettering als 'gematigd accusatoif. Dit heeft 
met andere woorden als consequentie dat de normering van de strafvordering niet in de eerste plaats 
in de sleutel moet worden gezet van het begrippenpaar inquisitoir versus accusatoir proces. Deze 
begrippen hebben historisch gezien een belangrijke functie gehad, omdat vanuit deze analytische 
tegenstelling bepaalde kenmerken van het huidige wetboek herkend kunnen worden. Maar de 
functie van het begrippenpaar als verklaring en eventueel rechtvaardiging van de inrichting van 
een aan de eisen van de huidige tijd beantwoordend proces is verloren gegaan. 4  

De in de vorige paragraaf weergegeven uitgangspunten geven veeleer aanleiding om de 
gedachtengang te ontwikkelen vanuit het basisconcept van een contradictoir geding. Een contra-
dictoir geding berust op het beginsel van de tegenspraak. Door het centraal stellen van de tegen-
spraak wordt het dialoogkarakter van het geding onderstreept. Dit brengt met zich mee dat de 
agenda van het strafproces in vergaande mate wordt bepaald door de procesactoren. Vandaar dat 
het wetboek van strafvordering geen keurslijf van strakke regels moet bevatten, maar een structuur 
dient te bieden waarbinnen actoren zinvol en doelgericht kunnen opereren. De bier logisch op aan-
sluitende vraag is vervolgens welke buitengrenzen in acht moeten worden genomen bij het 
operationaliseren van deze gedingstructuur. 

3 	C.P.M. Cleiren, o.c. p. 150. 
4 	Vergelijk ook de bijzondere uitgave van de Revue Internationale de Droit Penal: Inquisitoire-Accusatoire. Un 

ecroulement des dogmes en procedure penal? Colloque international de droit penal (Inquisitorial-Accusatorial. 
The collapse of dogmas in criminal procedure? International colloquium on penal law), jrg. 68, 1997 1/2. 
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5.3 Kernprofielen 

De discretionaire ruimte voor de actoren is afhankelijk van (en wordt bepaald door) de principiele - 
dat wil zeggen: niet toevallige - kenmerken van hun rechtspositie in het geding. Welke kenmerken 
lumen nu als zodanig fimdamenteel worden aangemerkt, dat zij deze sturende en normerende func-
tie kunnen vervullen? Daartoe worden in deze deelparagraaf zogenoemde kemprofielen opgesteld 
van de belangrijkste deelhebbers aan het strafgeding. De profielen hebben eensdeels tot doel de 
kern op te helderen van de procespositie van de deelnemers aan het geding. Net  is van belang te 
benadruldcen dat het hierbij niet gaat om het dichttimmeren van gefixeerde posities, maar om het 
markeren van enkele ijkpunten die de harde structuur moeten bieden aan een in zijn aard verander-
bare positiefrechtelijke regeling. De kemprofielen bevatten in zekere zin een rode draad die loopt 
door de verschillende deelrapporten in dit verslag. Zij vormen verbindende schakels en dienen de 
eenheid van de gedachtegang omtrent uiteenlopende onderwerpen. Zij kunnen dan ook worden 
beschouwd als een verschijningsvorm van de systeembepalende gezichtspunten die in de vooraf-
gaande paragraaf zijn vermeld. 

Net is nuttig om aan de hand van een voorbeeld nader uiteen te zetten welk doel wordt gediend 
met het expliciteren van deze kemprofielen. Onlangs is in de literatuur voorgesteld de feitelijke 
bereikbaarheid van de verdachte voor mededelingen van de strafvorderlijke overheid te verbeteren 
door de verdachte - onder omstandigheden - dornicilie te laten kiezen ten kantore van zijn advocaat? 
Hierop is gereageerd met de stelling dat een zodanige voorziening de raadsman tot een 'Organ 
der Rechtspflege' zou maken, hetgeen onverenigbaar is met de kern van diens huidige proces-
positie? Net gereleveerde voorstel en de daarop geleverde lcritiek zijn alleen op waarde te schatten 
w-anneer een helder zicht bestaat op het kemprofiel van de verdachte en de raadsman in strafzthcen. 
Daaruit moet onder andere blijken: 
a. of van de verdachte enige inspanning mag worden gevergd teneinde zijn bereikbaarheid voor 

de overheid te bevorderen; 
b. of domiciliekeuze ten kantore inderdaad impliceert dat de raadsman een 'Organ der Rechtspflege' 

wordt; en 
c. of een dergelijke status van de raadsman thans en voor de toekomst als onwenselijk van de hand 

moet worden gewezen. 

Kort samengevat: de profielen spelen dus op twee niveaus een ml. Ten eerste als ijkpunten bij de 
positiefrechtelijke detaillering van de rechtspositie van de betrokkenen. En ten tweede bij het stellen 
van buitengrenzen als de actoren in concrete gevallen de mogelijkheden van het strafgeding willen 
benutten. 

Bij het ontwilckelen van de profielen worden voorshands twee beperkingen in acht genomen. 
Ten eerste wordt vooral gelet op de fase van het onderzoek ter terechtzitting. In een later stadium 
lcunnen de profielen dan worden aangevuld met elementen die betreldcing hebben op het vooron-
derzoek. Ten tweede hebben de profielen alleen betreldcing op de belangrijlcste deelnemers aan 
het geding. Volgens de Hoge Raad vervullen de volgende personen een 'kemrol' bij het onderzoek 
ter terechtzitting: de rechter, de vertegenwoordiger van het openbaar ministerie, de verdachte en 

5 	H.M.E. Lameris-Tebbenhoff Rijnenberg, Dagvaarding en berechting in aanwezigheid. De Nederlandse 
betekeningsregeling in rechtshistorisch en Europees perspectiek diss. Groningen, Amsterdam 1998. 

6 	E. Praldcen, recensie in DD 1999, p. 60. 
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diens raadsman. 7  Wij voegen daaraan - om nader uiteen te zetten redenen - toe: het slachtoffer en 
de getuige. Dit impliceert dat van de andere betrokkenen bij het strafgeding, die wel degelijk ook 
als actor een rol spelen, geen kemprofiel zal worden ontwikkeld. Sommige van hen, zoals de 
deslcundige, komen wel afzonderlijk aan bod in de diverse deelrapporten. Anderen - zoals de derde 
belanghebbende, ouders van minderjarige verdachten, de tolk, de directeur van de reclassering (art. 
59 lid 5 Sv) etc. - worden slechts zijdelings aan de orde gesteld in beschouwingen van meer 
algemene streklcing. 

Als verdachte wordt bier beschouwd degene tegen wie de vervolging is gericht. 8 De verdachte wordt 
geconfronteerd met een formidabele opponent: de overheid, die beschilct over dwangmiddelen en 
het moncipolie heeft op toelaatbaar gebruik van geweld. De verdachte heeft dan ook een legitieme 
aanspraak op rechtsbescherming. 

De verdachte is (nog) niet bij rechterlijk gewijsde schuldig verklaard aan een strafbaar felt. Het 
doel van het gating strekt er juist toe om te bepalen of er toereikende gronden zijn om de strafwet 
toe te passen. In dit verband wordt de positie van de verdachte in verschillende opzichten bepaald 
door de praesumptio innocentiae. Daaraan zijn drie aspecten te onderscheiden: 9  
- In geval van redelijke twijfel zal de rechter niet mogen veroordelen. 
- De verdachte mag gedurende de procedure Met als een veroordeelde worden behandeld. 
- In strafzaken hoeft de verdachte zijn onschuld niet te bewijzen. 

De verdachte is vrij zijn eigen proceshouding te bepalen. Hij beschikt over de vrije keuze om met 
de overheid mee te werken of om zich te verweren tegen de beschuldigingen. Met andere woorden: 
het geding biedt de mogelijkheid tot polarisatie, maar verschaft ook ruimte voor pacificatie. 

De gelegenheid een eigen proceshouding te kiezen komt bij uitstek tot uitdruldcing in de 
verklaringsvrijheid van de verdachte. Hij is bevoegd te zwijgen. Kiest hij er voor een verklaring 
afte leggen, dan kan deze als bewijsmiddel worden gebruikt. Verklaringen mogen niet door dwang 
of misleiding worden ontfutseld. 

De verdachte behoudt in het geding zijn intellectuele autonomie. Hij is niet gehouden in te 
stemmen met de normatieve grondslagen van de strafvordering. 1°  

De tegenkant van autonomie - de vrijheid om een eigen processuele koers te kiezen - is dat aan 
de gemaalcte keuzen rechtsgevolgen lcunnen worden verbonden. Zwij gen mag, maar kan betekenis 
hebben in de oordeelsvonning door de rechter." Indien gelegenheid bestaat een verdedigingsrecht 
uit te oefenen en die 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 felt pleegt, dan zal de motivering van een eventuele bewezenverklaring 

7 	HR 26 januari 1999, NJ 1999, 295, r.o. 3.6. 
8 	Zie het huidige art. 27 lid 2 Sv. Deze beperking vloeit voort uit de omstandigheid dat het accent ligt op het onder- 

zoek ter terechtzitting. 
9 	N. Keijzer, Enkele opmerlcingen omtrent de praesumptio irmocentiae in strafzaken, in: Naar eer en geweten (Liber 

amicorum J. Remmelink), Arnhem 1987, p. 235-254. 
10 Hierin verschilt de positie van de verdachte fundamenteel van die van de rechter en de leden van het OM. Zie 

A.L. Melai, Polariteit en tegenspraalc, aant. 7.9. 
11 Zij het niet ten nadele van de verdachte in bewijsrechtelijke zin; vergelijk HR 3 juni 1997, NJ 1997, 584. 
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aan hoge eisen moeten voldoen; concentreert de opstelling van de verdachte zich op de strafmaat, 
dan zal dit in de inrichting van het vonnis worden weerspiegeld. 

Kortom: de verdachte wordt gezien als een mondige deelnemer aan het proces. Hij mag kiezen, 
maar wordt tot op zekere hoogte aan die keuzen gehouden en daarop aangesproken. In een inge-
wilckelde juridische omgeving als het strafgeding stelt dit concept van de verdachte als mondige 
rechtsburger bijzondere eisen aan de inrichting van de procedure. Van bijzonder belang zdjn in dit 
verband het recht op informatie en het recht op rechtsbijstand. Een contradictoire procedure 
veronderstelt dat de verdachte weet wat er gaande is, dat hij weet wat er tegen hem wordt 
ondemomen. Vanciaar dat de interne openbaarheid van het geding een voorwaarde is om effectief 
tegenspel te lcunnen bieden. Hetzelfde geldt voor rechtsbijstand vanaf een tij dig moment in de 
procedure. De vorm en de intensiteit van rechtsbijstand kan varieren afhankelijk van de emst van 
de tegen de verdachte ingebrachte beschuldiging. Dit onderwerp wordt uitgewerict in de beschou-
wing omtrent het eerdergenoemde drie sporen-model (zie ook paragraaf 1,6 en Deelrapport 5 over 
de positie van de raadsman). Anderzijds brengt de intellectuele autonomie van de verdachte mee 
dat verplichte rechtsbijstand hem niet tegen zijn zin mag worden opgedrongen. 

Het recht van de verdachte om aanwezig te zijn tijdens de terechtzitting sluit aan bij alle 
doelstellingen van het strafgeding.' Het belang van zijn lijfelijke aanwezigheid is dan ook dermate 
groot, dat de wetgever voorzieningen mag treffen am ongerechtvaardigde afwezigheid te ontmoe-
digen." Dit kan onder omstandigheden met zich meebrengen dat de rechter in het belang van het 
onderzoek de persoonlijke verschijning van de verdachte ter terechtzitting beveelt. 

De verldaringsvrijheid van de verdachte - en het daarvan deel uittnalcende zwijgrecht - vormen 
onmiskenbaar de harde kem van het nemo tenetur-beginsel."De vraag evenwel hoever de bescher-
ming van de verdachte door dit beginsel zich daarbuiten uitstrekt is primair een kwestie van 
positiefrechtelijke uitwerking, waarbij de Straatsburgse jurisprudentie een belangrijk richtsnoer 
vormt." 

5.5 De raadsman 

De raadsman heeft een tweeledige taak. Enerzijds verleent hij rechtshulp aan de verdachte (zowel 
in feitelijke als in juridische zin); anderzijds ziet hij toe op de naleving van procedureregels en de 
vereisten van een eerlijk proces ter effectuering van de rechten en bevoegdheden van de verdachte.' 
Hij analyseert de problemen rond de strafzaak voor zijn client, hij geeft voorlichting aan zijn client 
over diens rechten en bevoegdheden, over de in het geding in te nemen standpunten en de 
(rechts)gevolgen daarvan, en hij informeert zijn client omtrent de ontvvildcelingen in de strafzaak. 
In dit opzicht is de raadsman de vertrouwensman en hulpverlener van zijn client. 

12 Vgl. M.J.A. Plaisier, Het verstek in strafzaken, diss. Tilburg, Deventer 1999, p. 1-17. Zie ook EHRM 12 februari 
1985, Pub!. Ser. A Vol. 89 (Colozza). 

13 EFIRM 23 november 1993, NJ 1994, 393 m.nt. 1Cn (Poitrimol). 
14 Vg!. J.M. Reijntjes, Nemo tenetur: een holle lens?, in: Idem (red.), Nemo tenetur, Arnhem 1996, p. 9 e.v. 
15 Zie vooral EHIRM 25 februari 1993, NJ 1993, 485 m.nt. Kn (Funke); en EHRM 17 december 1996, NJ 1997, 

699 m.nt. Kn (Saunders). Overigens is clit onderwerp vooral van belang in relatie tot de vormgeving van het 
vooronderzoek. 

16 Zie T.N.M.B. Spronken, Spiegel van de ziel van de rechtsorde. Over verdediging en waarheidsvinding, in: Homo 
Advocatus (Spong-bundel), Den Haag 1998, p. 191. 
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De raadsman is er ten dienste van zijn client. Hij draagt bij aan de lcwaliteit van het geding door 
volstrekt partijdig en volledig eenzijdig op te komen voor het verdedigingsbelang." Dit uitgangs-
punt kan in relatie tot de waarheidsvinding worden verbonden aan het hiervoor - in paragraaf 4.2 - 
gemaalcte onderscheid tussen het belang van de verdachte enerzijds en het verdedigingsbelang 
anderzijds. Uit het grondpatroon van de strafvordering vloeit voort dat van de raadsman nooit kan 
worden gevergd dat hij infonnatie produceert die belastend is voor zijn client. Maar evenzeer is 
van belang dat de raadsman een belangrijke bijdrage Ion leveren aan de materiele waarheidsvinding 
door het tegen de verdachte ingebrachte onderzoeksmateriaal Icritisch te weerspreken en, zoveel 
mogelijk gemotiveerd, te bestrijden. Langs deze weg kan de taak van de raadsman worden 
gefundeerd in de eerder uiteengezette doeleinden van het strafproces. Vanuit deze orientatie is het 
voorts onomstreden dat de raadsman de overheid niet mag hinderen bij het vinden van de waarheid. 
En bij deze stand van zaken sluit aan dat uitlatingen van de raadsman niet als bewijsmiddel kunnen 
dienen. 

De taak van de raadsman kan alleen goed worden vervuld wanneer de volgende rechten in 
principe zijn gewaarborgd: 
- vrij verkeer tussen de verdachte en de raadsman; 
- geheimhoudingsplicht annex verschoningsrecht voor de raadsman omtrent datgene wat zich 

in het functionele contact tussen verdachte en raadsman heeft voorgedaan; 
- kennisneming van de processtulcken door de raadsman; 
- bijwonen van verhoren van de verdachte door de raadsman. 

De structuur van het geding biedt niimte voor Tatsoenlijke polarisatie." De raadsman heeft tot 
taak om als een juridische spreekbuis van de verdachte aan de rechter relevant geachte informatie 
te verschaffen. De verdediging bepaalt daarmee in belangrijke mate op welke punten de rechtsstrijd 
wordt geconcentreerd. Bij dat uitgangspunt past dat de raadsman zich in het geding alert en actief 
opstelt.' In dit verband komt principiele betekenis toe aan de voorschriften van art. 331, 503 lid 
1 en 509d lid 3 Sv, waarin wordt gestipuleerd dat elke bevoegdheid van de verdachte in het kader 
van de regeling van het onderzoek ter terechtzitting ook toekomt aan de raadsman die de verdachte 
ter zitting bijstaat of de daartoe gemachtigde raadsman. Bij afwezigheid van de verdachte mag de 
raadsman namens hem het woord voeren. Aan eenmaal ingenomen standpunten lcunnen rechts-
gevolgen worden verbonden. Als uit de verklaringen of handelingen van de verdediging blijkt dat 
geen prijs wordt gesteld op uitoefening van een bepaalde bevoegdheid, dan kan die bevoegdheid 
later in beginsel niet alsnog worden ingeroepen (rechtsverwerking). Uiteraard geldt steeds het 
beginsel 'point d'interet, point d'action'. Dit betekent dat de raadsman bij het voeren van de verde-
diging mede rekening heeft te houden met regels van ongeschreven recht. Als criterium kan hierbij 
gelden dat optreden kan worden gedesavoueerd wanneer dat 'volstrekt niet meer past of apert in 
strijd is met de streldcing van de bevoegdheden en zijn belang niet meer een rechtens te beschermen 
belang kan worden genoemc11 . 2°  Deze rechtsfiguren vormen aan de kant van de verdediging de 

17 De eenzijdigheid is een - positiefte waarderen - principieel punt dat de procespositie van de raadsman markeert. 
Zie D. Simons, De advocaat en het strafproces, Tijdschrift voor Strafrecht 1921, P.  357; P. Mont, Korte notities 
over de raadsman in strafzaken, in: Naar eer en geweten (Liber Amicorum J. Remmelink), p. 387. 

18 J.M. SjOcrona, Over ego's, onwetemiheid, onwil en de rechtspleging als vergiet, Trema 1999, p. 81-86. 
19 Th.A. de Roos, Herziening van het strafproces: de verdediging uitgespeeld?, preadvies NJV 1994, p. 134 e.v. 
20 Zie par. 2.2.3.2. van het hoofdstuk over de verdediging in strafzaken. 
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ftmctionele tegenhanger van de gebondenheid van de overheid aan beginselen van goede procesorde. 
Rechtsbij stand in het geding is Met alleen een belang van de verdachte, het is ook een gewichtig 

publiek belang. flit brengt met zich mee dat de overheid onder omstandigheden moet waarborgen 
dat de verdachte van een raarlsman is voorzien, en dat de geboden rechtsbij stand van een toereikend 
lcwalitatief niveau is. Op deze punten is differentiatie at naar gelang de emst van de beschuldiging 
geboden. In de zwaarste strafzaken vindt steeds toevoeging van een raadsman plants. 

5.6 Het openbaar ministerie 

De officier van justitie heeft naar geldend recht de leiding over het opsporingsonderzoek en is 
bijgevolg ook verantwoordelijk voor de resultaten daarvan. Gedurende het opsporingsonderzoek 
geeft de officier leiding aan de politie. Voor het onderzoek ter terechtzitting brengt dit met zich 
mee dat het OM aldaar kan worden aangesproken op de rechtmatigheid van het optreden van opspo-
ringsambtenaren en van de toegepaste dwangmiddelen. Op basis van dit uitgangspunt worden in 
Deefrapport 4 voorstellen gedaan met betreldcing tot het openbare eindonderzoek. flit laat onverlet 
dat in het tweede onderzoeksjaar, waarin het vooronderzoek centraal staat, lcritisch moet worden 
nagegaan of het principe Icrachtens welk de leiding van het opsporingsonderzoek bij de officier 
van justitie berust (zie ook het nieuwe art. 132a Sv) onverkort dient te worden gehandhaafd. 
Overwogen dient bijvoorbeeld te worden of de desbetreffende bemoeienis niet beter kan worden 
aangeduid als het waken over de rechtmatigheid van het opsporingsonderzoek. 

Het opportuniteitsbeginsel blijft in zijn huidige vorm gehandhaafd. Dit betekent dat de officier 
van justitie bepaalt of Cr wordt vervolgd en zo ja, terzake van welke delictsomschrijving. De 
beschuldiging van de verdachte wordt neergelegd in de tenlastelegging, die de grondslag vormt 
voor het geding ter terechtzitting. De zaak mag evenwel in beginsel niet stranden op technische 
onvolkomenheden. Daarom zal er meer ruimte dan voorheen moeten komen voor interpretatie van 
de tenlastelegging en voor herstel van simpele gebreken. In dit opzicht S de rechter ruimere 
mogelijkheden krijgen om de officier van justitie op mankementen te wijzen, die vervolgens lcurinen 
worden hersteld. Berekenbaarheid van dergelijke interventies voor de verdediging en het OM moet 
worden gewaarborgd door middel van een processueel kader dat betrolckenen de gelegenheid biedt 
zich over de tenlastelegging uit te laten (zie nader paragraaf I.6). 

Officieren van justitie behoren tot de (staande) rechterlijke macht. Leden van het OM hebben 
derhalve in alle fasen van het strafgeding een 'magistratelijke rol. Hieruit vloeit vooral voort dat 
het hen niet is toegestaan om eenzijdig het vervolgingsbelang te behartigen. De officier van justitie 
is gehouden een correcte toepassing van het recht na te streven. Oat brengt met zich mee dat hij 
voor de verdediging gunstige informatie en andere omstandigheden op gelijke wijze in zijn optreden 
moet betreklcen als de factoren die het vervolgingsbelang lcunnen dienen. Er zal nog nader worden 
ingegaan op de vraag welke meerwaarde dit uitgangspunt heeft ten opzichte van de houding die 
van (andere) bestuursorganen mag worden verwacht." In ieder geval speelt daarbij een rol dat de 
vervolgingsbeslissing in beginsel onafhankelijk dient te zijn van beInvloeding door politieke 
organen. Een voorbeeld waarbij dit van groot belang is betreft de strafrechtelijke positie van 
overheidslichamen. In de nieuwe wet RO wordt in art. 127 de bevoegdheid van de minister van 
justitie geregeld tot het geven van algemene en bijzondere aanwijzingen betreffende de uitoefening 

21 Vergelijk P. Osinga, Transactie in strafzaken, diss. KUB, Anthem 1992. 
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van de taken en bevoegdheden van het OM.' Het wettelijk regiem brengt met zich mee dat de 
minister ook op detailniveau aanwijzingen kan geven, desnoods in strijd met het OM-beleid. De 
institutionele positie van het OM houdt in dat de officier daaraan gebonden is - gelet op de 
ministeriele verantwoordelijkheid. Maar anderzijds dient in dergelijke gevallen duidelijk te worden 
gemaalct in het geding dat het OM handelt op aanwijzing van de minister. Het OM dient garanties 
te bieden voor een van de politiek onafhankelijke strafrechtsbedeling. Juist daarom is transparantie 
vereist bij de hantering van de aanwijzingsbevoegdheid van art. 127 RO. 

De rol van aanldager brengt met zich mee dat de verklaring van de officier van justitie ter zitting 
niet als bewijsrniddel kan worden erkend. 

De rechter is actief en is verantwoordelijk voor de zorgvuldigheid en volledigheid van het 
onderzoek ter zitting. Teneinde zijn leidende rol waar te kunnen maken en inhoud te geven, lcrijgt 
de zittingsrechter meer dan voorheen bevoegdheden om deze verantwoordelijlcheid ook waar te 
maken. In zware zaken houdt dit onder andere in dat meer mogelijkheden worden geboden om 
de beschuldiging materieel te interpreteren en sterkere regie van het horen van getuigen en deslcun-
digen. De rechter moet vaker zelfstandig kunnen bepalen welke informanten ter zitting moeten 
worden opgeroepen. Daarbij passen procedurele waarborgen om verdachte en OM op basis van 
hoor en wederhoor mee te laten praten over deze aangelegenheden. Dit wordt uitgewerkt in een 
zogenaamde regie-zitting (zie paragraaf 1.6). 

In zware zaken geldt als voorheen het principe van collegiale rechtspraak. In alle procedures 
dient het dialoogkarakter van het geding te worden aangescherpt. Dit houdt voor de rechter in dat 
hij valcer dan voorheen aan het OM en aan de verdediging dient uit te leggen waarom hij bepaalde 
ingenomen standpunten niet aanvaardt. Wettelijk wordt dit uitgangspunt vertaald in aanvullende 
motiveringsplichten. Ten aanzien van de vormgeving van deze motiveringsplichten wordt aangeslo-
ten bij ons algemene uitgangspunt dat het wetboek een open structuur dient te hebben waarbinnen 
de actoren flexibel kunnen opereren. Hierbij past geen stelsel van (naar formele kenmerken 
ingedeelde en gegroepeerde) gedetailleerde motiveringseisen, die in de praktijk gemaldcelijk 
geneutralisseerd kunnen worden door middel van standaardfrasen. In plaats daarvan wordt 
geopteerd voor meer generale raamvoorschriften, die bepalen dat alle relevante verweren en 
stellingen in het vonnis gemotiveerd moeten worden besproken. Deze aanpak laat dan ruimte voor 
nadere inhoudelijke invulling in de jurisprudentie.' 

Tegen de achtergrond van het EVRM dienen aangescherpte functiecumulatieverboden in de 
wet te worden opgenomen. Er komen ook nieuwe regels omtrent de samenstelling van de ter zitting 
oordelende strafkamer en een tijdige informatieverstrekking aan verdediging en OM hieromtrent 
teneinde vroegtijdige toetsing van bevangenheid mogelijk te maken. 

In paragraaf 3.1. werd als doel van het strafprocesrecht omschreven: het bevorderen van een in 
alle opzichten adequate reactie van de overheid op vennoedelijk gepleegde strafbare feiten. Ten 

22 Zie ook art. 128 RO met procedurele waarborgen. 
23 Zie bijvoorbeeld de 'kaderregeling in het bewijsrecht die wordt voorgesteld in Deelrapport 9 (bewijsrecht). 
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opzichte van het slachtoffer heeft dit uitgangspunt belangrijke consequenties. Het delict vomit 
immers niet alleen een abstracte schending van de rechtsorde, maar tevens een directe en concrete 
inbreuk op de rechten van het slachtoffer. De reactie van de overheid op het strafbare feit kan tegen 
deze achtergrond niet adequaat zijn indien de strafrechtelijke procedure de belangen van het 
slachtoffer onvoldoende verdisconteert. 

Hieruit volgen enkele desiderata voor de vormgeving van de procespositie van het slachtoffer. 
Ten eerste: het strafproces beoogt de negatieve consequenties van het delict voor het slachtoffer 
te beperken. Ten tweede: het strafproces is zodanig ingericht dat het zo min mogelijk nieuwe pro-
blemen voor het slachtoffer schept. 

Het is van belang om vast te stellen dat de betekenis van het slachtoffer in het strafgeding dus 
in een ruimer perspectiefmoet worden gezien dan dat van schadelijdende (dus benadeelde) persoon 
die een particulier vorderingsrecht heeft op de verdachte. Hij is de rechtsburger die rechtstreeks 
is gedupeerd door het delict. Het is een publielcrechtelijke functie van de strafrechtspleging om 
daar binnen de grenzen van het strafgeding aandacht aan te besteden.' 

Concreet betekent dit dat het slachtoffer tenminste over de navolgende rechten dient te beschik-
ken:' 
- het recht op respect en een begripvolle bejegenine; 
- het recht op informatie en uitleg omtrent de voortgang van de zaak; 
- de bevoegdheid om informatie te verschaffen aan de officials die binnen de strafrechtelijke 

procedure beslissingen nemen ten aanzien van de verdachte; 
- het recht op juridische bijstand; 
- het recht op bescherming van privacy en fysieke veiligheid; 
- het recht op schadevergoeding door de dader van het delict. 

De belangen van het slachtoffer worden ambtshalve meegewogen als de officials binnen het systeem 
beslissingen nemen over de voortgang van de zaak. Anderzijds heeft het slachtoffer in beginsel 
geen publiekrechtelijke zeggenschap omtrent strafvorderlijke acties die tegen de verdachte worden 
ondemomen.' Dit vloeit voort uit het meer algemene gezichtspunt dat het slachtoffer zo min mo-
gelijk in de positie mag worden gebracht van een spartil die het tegen de verdachte opneemt. 

Voorzover het gaat cm schadeherstel in het verband van de strafvordering zijn enkele aanvul-
lende opmerkingen noodzakelijk. Bij het omlijnen van een aannemelijke procespositie van het 
slachtoffer dient de aandacht vooral te worden gericht op situaties die in de praktijk van de 
rechtspleging veelvuldig voorkomen. De regeling dient vooral uitkomst te bieden in gevallen waarin 
verhaalbare schade is aangericht. Tot de systematische uitgangspunten van het wetboek moet zeker 
ook het streven worden gerekend om te voorkomen dat bij het slachtoffer verwachtingen worden 

24 Ter adstructie: in deze zienswijze kan bijvoorbeeld een verplichte Aids-test bij sexuele geweldsdelicten niet van 
de hand worden gewezen op de enkele grond dat de waarheidsvinding het belangrijkste doel van de 
strafrechtspleging is (zie NIB 1999, p. 883 met nadere bronvermeldingen). 

25 Vergelijk de Statement of Victims Rights in the Process of Criminal Justice van het European Forum for Victim 
Services (Lissabon 1995). Belangrijke referentiepunten zijn ook de United Nations Declaration on the Basic 
Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (1985) en de Council of Europe Recommendation 
on the Position of the Victim in the Framework of Criminal Law and Procedure (1985). 

26 Dit is essentieel ter vooticoming van secundaire victimisatie. Indien wettelijke vastlegging problemen oplevert, 
kan deze norm eventueel in richtlijnen worden verankerd. 

27 Dus: geen 'action directe, geen appelrecht terzake van de opgelegde straf, etc. 
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gewelct die later met kunnen worden ingelost.' Tegen deze achtergrond heeft het bijvoorbeeld geen 
zin om toewijzing van vorderingen tot schadevergoeding te bewerkstelligen waarvan op voorhand 
vaststaat dat die nooit geexecuteerd zullen lcunnen worden. Matiging en beperlcing Ion in dit opzicht 
bij uitstek noodzakelijk zijn met het oog op de belangen van het slachtoffer. Ten aanzien van het 
schadeherstel worden voorts enkele belangrijke onderwerpen gesignaleerd die ruimte bieden voor 
rechtsontwikkeling in de toekomst. Als zodanig kan ten eerste worden gewezen op het schade-
begrip. De civielrechtelijke invulling van het begrip schade leidt in de huidige praktijk veelal tot 
problemen. Op termijn zou dit kunnen nopen tot een herorientatie in de richting van een meer 
autonoom strafrechtelijk schadeconcept. In gelijke zin rijzen vragen omtrent de thans gangbare - 
nogal restrictieve - rechterlijke omgang met het zgn. kwalitatieve criterium ex art. 361 lid 3 Sv. 
Indien de jurisprudentie op dit punt niet meer in overeenstemming kan worden gebracht met de 
bedoeling van de wetgever, kan een passende zorg voor de belangen van slachtoffers vergen dat 
wordt overgegaan tot een straldcere formulering van het criterium voor ontvankelijkheid van de 
vordering van de benadeelde partij in het strafgeding." 

Ook afgezien van het schadeherstel dient een goede rechtspositie voor slachtoffers te zijn 
gewaarborgd. Diverse van de eerder genoemde concrete rechten en bevoegdheden moeten in dit 
licht worden gezien.' Aparte vermelding verdient voorts de procedure van art. 12 e.v. Sv, waarin 
het beklag over het niet vervolgen van strafbare feiten is geregeld. 

5.9 De getuige 

Het kernprofiel van de getuige in strafzaken kan op deze plaats belcnopt worden weergegeven.' 
De getuige is en blij ft eerst en vooral een bron van informatie voor de officials in het strafrechtelijk 
systeem. Dit brengt met zich mee dat de getuige - op de in de wet geregelde voorwaarden - verplicht 
is een verklaring af te leggen. Hij is bovendien verplicht om de waarheid te spreken. In het kader 
van de waarborgen inzake toetsing van betrouwbaarheid kan hij ook worden verplicht om voor 
de verhorende rechter te verschijnen. Deze traditionele kenmerken van de positie van een getuige 
dienen te worden gehandhaafd. Maar daar wordt een keerzijde aan toegevoegd. Tegenover de ver-
plichtingen staan ook rechten. De getuige heeft niet alleen de bovenvermelde dienende functie, 
maar is ook een rechtssubject met eigen legitieme belangen die in de procedure zoveel mogelijk 
moeten worden gerespecteerd. Deze belangen worden verdisconteerd in de uitwerking van diens 
verschoningsrecht, het recht op veiligheid en persoonlijk welzijn, het recht op kostenvergoeding 
en een recht op rechtsbijstand. Tenslotte past het bij de erkenning van de getuige als een volwaar-
dige deelnemer aan het rechtsgeding dat hij expliciet wordt geInformeerd omtrent de bevoegdheden 
die hem wettelijk toekomen. 

28 Vergelijk M.S. Groenhuijsen, The development of victirnology and its impact on criminal justice policy in The 
Netherlands, in: Ezzat Fattah, Tony Peters (eds.), Support for crime victims in a comparative perspective, Leuven 
1998, p. 37-54. 

29 Zie over deze beide onderwerpen nader Deelrapport 6 (positie slachtoffer). 
30 Onder andere: recht op respect en begripvolle bejegening, recht op informatie en uitleg, recht op bijstand en 

bescherming ed. Vooral het recht om informatie te verschaffen aan de officials die binnen de procedure 
beslissingen nemen, zal in de toekomst aan belang dienen te winnen. Zie omtrent de uitwerking hiervan in de 
richting van een - van het schadeherstel losgekoppeld - spreelcrecht voor het slachtoffer: Deelrapport 6. 

31 Zie voorts par. 6.7 en Deelrapport 7 (positie getuigen, ondervragingsrecht). 
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Op basis van het geschetste theoretische kader (paragraaf 3) en de in paragraaf 4 verantwoorde 
keuzen en uitgangspunten worden in het bijzonder deel van dit verslag voorstellen gedaan omtrent 
de systematische grondslagen van het onderzoek ter terechtzitting in strafzaken. Uiteraard sluiten 
de voorstellen aan bij de zojuist omlijnde positie van de verschillende deelnemers aan het proces 
(paragraaf 5). De belangrijkste voorstellen die in de deelrapporten worden uitgewerkt, worden in 
deze paragrasf reeds samengevat en met elkaar in verband gebracht. 

6.1 Drie sporen in het strafgeding 

In paragraaf 4 zijn als belangrijke desiderata naar voren gebracht het optimaliseren van de rechten 
van de verdediging, een evenwichtige benutting van de zittingscapaciteit en een groter accent op 
de interactie van procesdeelnemers. Deze uitgangspunten hebben een gemeenschappelijke noemer. 
Het komt er op neer dat de procedure een zwaartepunt en een verloop moet kennen die in de eerste 
plaats bepaald worden door de inzet van het geding, die op zijn beurt voor een aanzienlijk deel 
afhankelijk kan zijn van de opstelling van de verdachte in relatie tot de hem verweten feiten. Dit 
leidt logischerwijze tot een systematische, wettelijk verankerde differentiatie in procesvormen. 
De invulling van deze procedures wordt primair beheerst door de zwaarte van de sanctie die in 
het geding te verwachten is De basisgedachte hierachter is dat in gevallen waarin de meest ingrij-
pende strafsancties op het spel staan het een algemeen belang client om aanvullende rechtsbescher-
ming in het geding te bieden. De verschillende procedures, bier ook wel aangeduid als 'sporen', 
bestaan achtereenvolgens uit een meervoudige kamer-behandeling met toegespitste procedurele 
waarborgen, een behandeling door een enkelvoudige kamer en tenslotte een buitengerechtelijke 
procedure waarbij aan het Openbaar Ministerie de bevoegdheid toekomt om boetes op te leggen. 
De eerstgenoemde procedure wordt gevolgd in zaken waarin de mogelijkheid bestaat dat er een 
vrijheidsstraf van meer clan 6 maanden wordt opgelegd. Het tweede spoor wordt gevolgd wanneer 
er een vrijheidsbenemende sanctie van kortere duur aan de orde is. 

De voomaamste kenmerken van de beide procedures voor een onafhankelijke rechter (het eerste 
en het tweede spoor) komen in de navolgende onderdelen van deze paragraaf uitvoerig aan bod. 
Op deze plaats volgen eerst de basiskenmerken van de voorziene buitengerechtelijke afdoening 
(het derde spoor). Het meest essentiele kenmerk van dit spoor is gelegen in het wegvallen van de 
procesverplichting. Waar het gaat om grote aantallen feiten, terwijl in het gros van die gevallen 
er bij de naast betroldcenen materieel geen behoefte bestaat aan inschalceling van de rechter, kan 
het opleggen van een betrekkelijk lichte sanctie in de eerste fase van dit spoor worden overgelaten 
aan de officier van justitie.' Uitgangspunt is dat de opportuniteit van deze vorm van afdoening 
wordt bepaald - en dus beperIct - door de zogenaamde 'emst in concreto' van het feit. Het OM is 
vooralsnog in beginsel alleen bevoegd om vermogenssancties op te leggen. 2  De maximale hoogte 

1 	Zie voor de principiele argumenten voor het drie-sporen-proces Deelrapport 1 (buitengerechtelijke afdoening). 
2 	De invulling van het derde spoor is voorwerp van onderzoek in het tweede projectjaar. Daarbij zal ook worden 

nagegaan of bijvoorbeeld sancties als de onbetaalde arbeid ten algemene nutte, een voorwaardelijke straf of 
ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen in deze procedure moeten ktumen worden opgelegd. 
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daarvan moet nog worden vastgesteld bij het uitwerken van deze procedure in het tweede 
projectjaar. Het opleggen van een boete is steeds vatbaar voor beroep op de onafhankelijke rechter. 
De aanduiding van het derde spoor als 'afdoening buiten geding' heeft dus alleen betreldcing op 
de eerste fase daarvan. Daama is ook in dit spoor de rot van de rechter essentieel. De in beroep 
oordelende rechter kijkt niet alleen naar de hoogte van de opgelegde boete, maar beoordeelt ook 
de schuldvraag in voile omvang en heeft daarbij oog voor alle andere omstandigheden van het geval 
(volgens het vragenschema van de huidige art. 348 en 350 Sv). De beslissing van de rechter kan 
evenwel alleen ten gunste van de verdachte zijn: de zogeheten reformatio in peius is uitgesloten. 3  
De verdere detaillering van deze procedure - en de plaatsbepaling ten opzichte van de bestaande 
transactie - zal plaatshebben in het tweede onderzoeksjaar. 

6.2 Aanwezigheid verdachte ter terechtzitting, -  domiciliekeuze 

Het optimaliseren van de rechten van de verdediging en het grotere accent op de intemctie van de 
procesdeelnemers dient vooral gestalte te lcrijgen in de procedure voor de meervoudige kamer, 
waarin de meest emstige feiten worden beoordeeld. Het dialoogkarakter van het geding kan 
vanzelfsprekend het beste worden benut wanneer er een verdachte aanwezig is met wie kan worden 
gecommuniceerd. Het is onbetwistbaar dat alle doeleinden van het strafproces worden bevorderd 
door de fysieke aanwezigheid van de verdachte (zie paragraaf 5). Daarom is een aanmerkelijk deel 
van de voorstellen omtrent de zwaarste procedure (het eerste spoor) gericht op het bevorderen van 
de aanwezigheid van de verdachte ter terechtzitting. Aanwezigheid zou regel moeten zijn, be-
rechting bij verstek uitzondering. In gevallen waarin het OM voomemens is een vrijheidsbenemen-
de sanctie van drie jaar of meer te vorderen, brengt dit uitgangspunt met zich mee dat verstek alleen 
mogelijk is bij voortvluchtigheid na voorafgaande arrestatie en bij expliciete afstand van het recht 
op aanwezigheid. Er wordt dus net geen verschijningsplicht in strikte zin ingevoerd, die desnoods 
tegen de uitdrukkelijke wil van de verdachte zou kunnen worden gehandhaafd. Hier nauw bij aan-
sluitend wordt voorgesteld om voorarrest mogelijk te maken om rlagvaarding in persoon te bewerk-
stelligen, om de bereikbaarheid van de verdachte te verzekeren en diens lijfelijke aanwezigheid 
ter terechtzitting te bevorderen. De bereikbaarheid van de verdachte is onder de vigerende regels 
van strafvordering meer in het algemeen een probleem dat veelvuldig de pretenties van het huidige 
wetboek frustreert. Teneinde charaan tegemoet te komen wordt voorgesteld om als vertrekpunt 
in de betekeningsregeling uit te gaan van het gekozen adres in plants van het GBA-adres. Indien 
de verdachte daar de voorkeur aan geeft en de raadsman daarmee instemt, kan de domiciliekeuze 
plaatshebben ten kantore van de raadsman. 

6.3 De positie van de rechter; een regie-zitting 

De rechter speelt een centrale rol tijdens het onderzoek ter terechtzitting. Hij is actief en draagt 
verantwoorclelijkheid voor de gang van zaken ter zitting in functie van de doelstellingen van het 
proces. Dit vraagt om een heldere taalcafbakening tussen de rechter enerzijds en OM en verdediging 
anderzijds. Ten aanzien van de verdediging is het van belang of de verdachte wordt bijgestaan door 

3 	Teneinde te waarborgen dat deze mogelijkheid alleen wordt benut indien Cr in de ogen van de rechmoekende 
materieel een belang aan de orde is, is het beroep op de rechter alleen ontvankelijk wanneer er een bepaalde 
procedurele voorwaarden wordt voldaan. Hoe deze drempel precies wordt yams gegeven - een griffierecht, een 
zekerheidstelling of enige andere variant - zal in het tweede projectjaar worden uitgewerIrt. 
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een raadsman (zie paragraaf 4). Is dat het geval, dan zal de rechter zich terughoudender opstellen 
dan wanneer de verdachte zonder juridische ondersteuning acteert. De positie van het OM in dit 
verband wordt hieronder nog apart belicht. 

Ten opzichte van de systematiek van het huidige wetboek wordt de positie van de rechter in 
twee opzichten fimdamenteel heroverwogen. 

In de eerste plaats wat betreft de vereiste onpartijdigheid en onbevangenheid van de zittings-
rechter. Voorgesteld wordt om uitbreiding te geveh aan de lijst van gronden die de noodzakelijke 
onpartijdigheid en onbevangenheid imperatief aantasten. De belangrijkste daarvan hebben betrek-
king op relaties van de rechter met procesdeelnemers, belang van de rechter bij de uitkomst van 
de zaak, betrokkenheid van de rechter bij het vooronderzoek als onderzoeker of als machtigings-
rechter bij nader te inventariseren zware dwangmiddelen 4, betroldcenheid van de rechter in de zaak 
in een andere processuele hoedanigheid, en deelname aan de berechting in vorige instantie in geval 
van terugwijzing. Wordt op deze punten een probleem gesignaleerd, dan 'can berechting niet plaats-
hebben. Deze normen gelden als dwingende grond voor verschoning door de rechter en als wra-
kingsgrond voor partijen. Beraadslaging en beslissing met schending van de desbetreffende voor-
schriften is nietig en moet worden overgedaan. Daarnaast wordt voorgesteld uitsluitingsregels te 
formuleren die alleen worden toegepast als deelnemers aan het geding daarom vragen. Deze diversi-. 
ficatie past weer bij het algemene streven om de betrokkenen een zo groot mogelijke invloed te 
geven op het concrete verloop van het geding, met behoud van maatstaven die een toereikende 
kwaliteit waarborgen. Tot deze gronden worden gerekend: betrokkenheid van de rechter bij het 
opleggen van voorlopige hechtenis, bij de beslissing op een bezwaarschrift tegen de dagvaarding s  
of bij de berechting van de mededader, alsmede - de restcategorie - het bestaan van overige feiten 
en omstandigheden waardoor redelijkerwijs de vrees kan ontstaan dat de rechter niet onbevangen 
zal optreden. Aangezien deze beletselen alleen een rol spelen wanneer de verdachte zich daarop 
beroept, is het van belang dat aan de verdediging tijdig voor de zitting medegedeeld wordt welke 
rechters aan de berechting zullen deelnemen. Anderzijds mag van de verdediging worden verwacht 
dat een beroep op deze uitsluitingsregels wordt gedaan voorafgaand aan de behandeling van de 
feiten; laat men deze gelegenheid voorbij gaan, dan kan daarop in een later stadium in beginsel 
niet meer worden teruggekomen. 

Het zijn de centrale gezichtspunten in ons onderzoek - zwaartepunt bij die onderdelen die de deel-
nemers verdeeld houden, voorkomen van onbenutte zittingstijd, en waarborgen van een zorgvuldig 
onderzoek ter terechtzitting - die ook ten grondslag liggen aan een van de meer ingrijpende 
voorstellen in dit rapport. Het gaat hierbij om de invoering van een korte en tamelijk informele 
voorprocedure die voorafgaat aan het eigenlijke onderzoek ter terechtzitting. Dit is een soort regie-
zitting, waar afstemming plaatsvindt omtrent het verloop van het openbare eindonderzoek. De voor-
procedure wordt alleen benut indien hetzij de rechter, hetzij de officier van justitite of de verdedi-
ging daar aanleiding toe ziet. Onderwerpen die aan de orde lcurmen komen zijn bijvoorbeeld vragen 
omtrent de inhoud en de interpretatie van de tenlastelegging en de wenselijkheid om bepaalde 
getuigen en deslcundigen ter terechtzitting te horen. De bedoeling is om uitsluitsel te bewerkstel-
ligen omtrent deze kwesties, zodat iedereen bij de aanvang van het onderzoek ter terechtzitting 

4 	De voorlopige hechtenis daar niet onder begrepen; zie de onderstaande opmerkingen. 
5 	Het onderzoek in het eerste projectjaar loopt nog niet vooruit op de vraag of het bezwaarschrift tegen de 

dagvaarding in de huidige of in een aangepaste gedaante dient te blijven bestaan. 
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weet waar hij aan toe is en onnodige verrassingen achterwege lawmen blijven. Deze voorprocedure 
vormt een uitdrulcking van de meer algemene gedachte om te streven naar een ruimere inbreng 
van de deelnemers bij de concrete vormgeving van het geding. Het draagt bij aan het contradicto ire 
karalcter van het proces en anderzijds bevordert het ook een doelmatig verloop van zaken omdat 
betrolckenen alleen op goede gronden ter terechtzitting hun eerder ingenomen proceshouding 
kunnen wijzigen. Bovendien biedt de regie-zitting de rechter de gelegenheid am zijn leidende rol, 
vooral in de gevallen waar het op aan komt, meer inhoud te geven. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de 
omstandigheid dat de rechter de gelegenheid moet hebben om tijdens de regie-zitting op eigen 
initiatief arm te kondigen dat hij bepaalde getuigen ter zitting opgeroepen wenst te zien. De hier 
voorziene voorprocedure kan daarom ook in belangrijke mate bijdragen aan het verminderen van 
het aantal schorsingen van het eindonderzoek en daarmee aan een zinvoller benutting van de 
beschikbare zittingscapaciteit. 6  

Een andere meer fundatnentele verandering die wordt voorgesteld heeft betrekking op wijzigingen 
van de samenstelling van het rechterlijk college gedurende de berechting. Krachtens de huidige 
jurisprudentie kan alleen aan beraadslaging en uitspraak worden deelgenomen door rechters die 
als zodanig hebben gefunctioneerd tijdens de gehele behandeling ter terechtzitting. 7 Dit rigide stelsel 
wordt vervangen door een meer gedifferentieerde benadering, waarbij het uitgangspunt van formele 
onmiddellijlcheid zoveel mogelijk overeind blijft met gelijktijdige aandacht voor een hanteerbaar 
zittingsmanagement. Voorgesteld wordt am een eind te maken aan de ficties waannee in de huidige 
praktijk wordt gewerIct: na een gewijzigde samenstelling wordt de voorafgaande behandeling 
tegenwoordig met insternming van OM en verdediging doorgaans in feite niet opnieuw gedaan, 
maar er wordt net gedaan alsof dat wel het geval is. Deze pralctijk dient een hechte juridische basis 
te laijgen. Het nieuwe uitgangspunt dient derhalve te zijn dat in alle sporen de handelingen en be-
slissingen die v6or de wijziging van de samenstelling van het gerecht zijn verricht in beginsel van 
waarde blijven. Deze elementen van de behandeling worden alleen overgedaan na een uitdrukke-
lijke beslissing daartoe door de rechter op verzoek van de partijen of ambtshalve. Ook hier wordt 
het geding dus in beginsel geconcentreerd op die onderdelen waarover het OM en de verdediging 
verschillend denken, met gelijktijdige vermijding van dubbel werk in situaties waarin geen van 
de betroldcenen daar prijs op stelt en met behoud van de rechterlijke verantwoonlelijkheid voor 
een compleet onderzoek dat is gericht op de materiele waarheid. 

Ter voorkoming van complicaties op dit punt in ingewildcelde zaken komt in het wetboek voor 
de zwaarste feiten (het eerste spoor) een regeling van de invalrechter, naar het model van art. 26 
Regl. I bij de Wet RO. 

6.4 Opportuniteitsbeginset grondslag van de tenlastelegging 

Het zogeheten grondslagstelsel van de huidige art. 261, 348 en 350 Sv is systematisch gezien een 
van de ftmdamenten van deNederlandse strafvordering. Het stelsel berust op een strikte uitwerking 
van het opportuniteitsbeginsel, waarin het OM niet alleen beslist over de vraag of er wordt ver-
volgd, maar oak over de omvang daarvan. De voordelen van dit vertrouwde arrangement zijn 

6 	Zie ook Deelrapport 7 (positie getuigen, ondervragingsrecht). 
7 	Zie voor details Deelrapport 3 (positie rechter) en HR NJ 1929, p. 83-84; NJ 1932, p. 1046; NJ 1972,42; en 

NJ 1983, 602. 
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bekend: het dient de rechtszekerheid, het beschermt de onpartijdige positie van de strafrechter en 
het bevordert een doelmatige afdoening van zaken. 8  Maar er zijn naar geldend recht ook nadelen 
aan verbonden: vooral vrijspralcen als gevolg van onbenullige vergissingen van het OM en, voor 
de leek, onbegrijpelijke tenlasteleggingen. De voorstellen op dit onderdeel zijn gericht op behoud 
van de voordelen met gelijlctijdige eliminatie van de nadelen. 

De bestaande invulling van het opportuniteitsbeginsel wordt gehandhaafd. De bezwaren die 
aan de traditionele lirannie van de tenlastelegging' zijn verbonden kunnen door diverse ingrepen 
worden weggenomen. Voorgesteld wordt een verdere deformalisering bij de uitleg van de tenlaste-
legging. Er moet meer worden gekeken naar de streldcing van de beschuldiging dan naar de precieze 
bewoordingen daarvan. En fouten - vergissingen ten aanzien van tijd en plaats bijvoorbeeld of mis-
taxaties omtrent de kwalificatie - dienen tijdig te worden gesignaleerd en hersteld. De rechter dient 
daartoe het initiatief te kunnen nemen. Dat wil zeggen: hij wijst de officier van justitie op het 
probleem, de officier heeft vervolgens de eindverantwoordelijkheid om al dan niet tot aanpassing 
over te gaan. Het processuele kader daarvoor 'can onder andere worden gevormd door de hiervoor 
beschreven regie-zitting. Daarmee wordt gewaarborgd dat OM en verdediging zich ten gronde over 
streldcing en inhoud van de tenlastelegging lcunnen uitlaten en wordt voorkomen dat de onpartijdig-
heid van de strafrechter wordt gecompromitteerd. Deze werkwijze heeft als bijkomend voordeel 
dat op tennijn de bestaande ingewildcelde tenlasteleggingstechniek enigszins simpeler kan worden. 
De grenzen van de mogelijkheid tot interpretatie en van de bevoegdheid tot wijzigen van de 
tenlastelegging worden vooral bepaald door het verdedigingsbelang. Voor de eerste aanleg brengt 
dit met zich mee dat uitbreidingen die de grens van art. 68 Sr overschrijden alleen mogelijk zijn 
met instemming van de verdachte. 9  In appel zou een ingrijpende wijziging van de tenlastelegging 
doorgaans tot gevolg moeten hebben dat de zaak wordt teruggewezen naar de eerste aanleg, zullcs 
met het oog op de waarborg van berechting in twee feitelijke instanties. Tenslotte past in deze bena-
dering het accepteren van een alternatieve bewezenverldaring in situaties waarin de keuze tussen 
de verschillende mogelijlcheden geen materiele invloed heeft op de strafrechtelijke waardering van 
het geval. 1°  

De principiele kanten van de procespositie van de raadsman van de verdachte zijn samengevat in 
paragraaf 5 en worden uitgewerIct in Deelrapport 5. Tegen de achtergrond van die beschouwingen 
lcunnen de drie belangrijkste voorstellen die zijn gericht op het wettelijk systeem van de strafvorde-
ring als volgt worden weergegeven. 

Ten eerste zou er een verplichte toevoeging van een raadsman moeten zijn in de zwaarste zaken 
(het eerste spoor). Een dergelijke voorziening sluit aan bij de algemene kenmerken van het hier 
geschetste procesrecht. Het gaat immers veelal om technisch-juridisch gecompliceerde zaken waarin 
voor de verdachte zware sancties op het spel staan. In die situaties veronderstelt het dialooglcaralcter 
van het geding optimale mogelijkheden om tegenspel te bieden voorafgaand aan de rechterlijke 
beslissing. Bijstand van een raadsman is daarbij zeer gewenst, en moet beschikbaar lamnen zijn 

8 	Zie o.a. HR 27 juni 1995, NJ 1996, 126; HR 27 juni 1995, NJ 1996, 127. 
9 	Alsdan zijn er proceseconomische argumenten om een dergelijke aanvulling te accepteren ten gunste van een 

nieuwe vervolging. 
10 Te denken valt hierbij aan de klassieke dilemma's bij verdenking van diefstal of heling, diefstal of afpersing, 

diefstal of verduistering, e.d. Zie nader Deelrapport 4 (positie OM - tenlastelegging). 
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onafhankelijk van de financiele armslag van de verdachte. Anderzijds is niet gekozen voor een 
verplichte rechtsbij stand. De autonomie van de verdachte brengt met zich mee dat hij in laatste 
instantie zelf de beslissingen neemt omtrent de wijze waarop hij de verdediging wenst aan te 
pakken. Als hij er voor Iciest om van rechtsgeleerde ondersteuning af te zien, mag hem die niet 
tegen zijn zin worden opgeclrongen. 

Het tweede voorstel dat de positie van de raadsman raakt, is hiervoor reeds genoemd. In het 
'ceder van de verbetering van de bereikbaarheid van de verdachte is deze zowel in ernstige zaken 
(het eerste en tweede spoor) als in de minder ernstige doch veel voorkomende zaken (het derde 
spoor) gehouden een adres op te geven waar justitie mededelingen tot hem kan richten. Deze domi-
ciliekeuze ken plaatshebben ten kantore van de raadsman, indien de verdachte dit wenst en de 
raadsman daarrnee instemt. Het voorstel is verenigbaar met de meer algemene inzichten omtrent 
de verhouding tussen de verdachte en diens raadsman, omdat van een verplichting geen sprake 
is: er wordt slechts een mogekkheid open gesteld om het veelal voor de hand liggende adres van 
de raadsman op te geven. 

Ten derde moet een verdachte zich ook in het kader van een buitengerechtelijke afdoening 
kunnen laten bijstaan door een raadsman. Dit is een vanzelfsprekende bevestiging van het geldende 
recht. In het derde spoor moeten van de zijde van de verdediging bijvoorbeeld beslissingen worden 
genomen waarbij juridische kennis zeer relevant is (beroep aanwenden tegen de boeteoplegging 
bijvoorbeeld). Een faire procedure vereist dan dat de verdachte rich van rechtsbij stand kan voorzien 
(art. 6 EVRM). Ambtshalve toevoeging vindt niet pleats; de gewone regels van kosteloze rechts-
bijstand zijn van toepassing. 

6.6 Het slachtoffer 

In paragraaf 5 is uiteengezet dat - en waarom - het doel van het strafgeding met zich meebrengt 
dat daarin de belangen van het slachtoffer op een adequate wijze worden verdisconteerd. Daaraan 
werd een catalogus toegevoegd van concrete rechten waarover een slachtoffer in de strafrechtelijke 
procedure dient te beschildcen. Die opsomming kan hier nader worden uitgewerkt in de richting 
van een aantal systeembepalende elementen van het wetboek van strafvordering. Meer in het bij-
zonder wordt aandacht besteed aan drie van de eerdergenoemde rechten, te weten het recht om 
informatie te lcrijgen, de bevoegdheid om infonnatie te verschaffen aan de officials die binnen de 
procedure zijn belast met het nemen van beslissingen ten aanzien van de verdachte, en het recht 
op schadevergoeding. 

Het recht op informatie is naar geldend recht neergeslagen in het wetboek van strafvordering 
(art. 5If Sv) en in de zogenaamde Richtlijnen-Terwee." Het is opvallend dat in deze bepalingen 
het subjectieve recht van het slachtoffer is omschreven als een verplichting voor politic en justitie.' 
Voorgesteld wordt om daarin verandering te brengen. De erkenning van het slachtoffer als een 
direct betroldcene in het strafgeding, met een eigen procespositie en met belangen waarrnee in de 
procedure rekening moet worden gehouden, brengt met zich mee dat diens rechten zonder de 
omweg van verplichtingen opgelegd aan anderen in de regelgeving herkenbaar moeten zijn. Het 

11 Richtlijn S1achtofferzorg bij landelijke inwerkingtreding Wet-Terwee d.d. 23 maart 1995, Stcrt. 65. 
12 Opgemerkt wordt voorts dat dit recht voor slachtoffers is gekoppeld aan de afgeleide status van benadeelde partly; 

dat wil zeggen dat deze aanspraak in beginsel alleen toekomt aan slachtoffers die kenbaar hebben gemaakt 
schadevergoeding van de dader te verlangen. 
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recht op inlichtingen - omtrent de strafrechtelijke procedure, omtrent mogelijkheden tot schadever-
goeding, omtrent de voortgang van de strafzaak, inclusief vervolgingsbeslissingen, e.d. - dient in 
het wetboek te worden verankerd. Bovendien dient het recht op informatie te worden ontkoppeld 
van de status van 'benadeelde Dat wil zeggen dat ook slachtoffers die geen vordering tot 
schadevergoeding willen inbrengen op de hoogte moeten worden gehouden van de voortgang van 
de strafzaak. Dit voorstel kan in breder verband worden geplaatst. Een modeme inrichting van het 
strafproces impliceert in meer algemene zin dat de deelnemers kermis moeten dragen van de rechten 
die hen toekomen. In onze vergaand gejuridiseerde samenleving is immers in brede zin aanvaard 
dat burgers geen baat hebben bij rechten die ze niet kennen. Niet alleen voor slachtoffers, maar 
ook ten aanzien van andere betroldcenen zoals getuigen en deskundigen geldt derhalve dat de 
overheid maatregelen moet treffen om te verzekeren dat deze elementaire kennis over hun juridische 
mogelijkheden daadwerkelijk aanwezig is. Soms zal hierin lcurmen worden voorzien door middel 
van rechtsbijstand, maar in andere situaties zal op grond van wettelijke regelingen moeten worden 
gewaarborgd dat zij in positieve termen expliciet worden gewezen op de rechten die hen binnen 
het systeem toevallen.' Dit uitgangspunt is dan ook terug te vinden in diverse van de hieronder 
opgenomen deelrapporten. 

Een nogal principiele bevoegdheid van slachtoffers strelct ertoe om informatie te verschaffen 
aan de officials die binnen de strafi-echtelijke procedure beslissingen nemen ten aanzien van de 
verdachte. Ook deze bevoegdheid is naar geldend recht vooral uitgewerlct naar de 'passieve' zijde. 
In de richtlijnen-Terwee is aan politie en justitie opgedragen om er voor zorg te clragen dat in het 
proces-verbaal van aangifte informatie over het slachtoffer wordt opgenomen. Meer in het bijzonder 
gaat het daarbij om inlichtingen omtrent de vraag of het slachtoffer materiele en/of immateriele 
schade heeft geleden, hoe hoog de schade is, of er een schaderegeling is getroffen en of het slacht-
offer prijs stelt op schadevergoeding in het kader van het strafproces. De enige 'actieve' variant 
van deze bevoegdheid is te vinden in art. 334 lid 4 Sv, waar de benadeelde partij een mogelijkheid 
lcrijgt om ter terechtzitting haar vordering tot schadevergoeding toe te lichten. Het valt op dat het 
recht van slachtoffers om informatie te verschaffen naar geldend recht geheel in het perspectief 
staat van het schadeherstel. Tegen de achtergrond van het in paragraaf 3 omlijnde doel van het 
strafgeding en de in paragraaf 4 beargumenteerde keuzen en uitgangspunten wordt voorgesteld 
om de bevoegdheid tot het verschaffen van informatie in een breder kader te plaatsen. Het slacht-
offer is in deze visie meer dan een schadelijdende persoon die een vorderingsrecht heeft op de ver-
dachte c.q. dader. Het is een betroldcene wiens belangen een rol dienen te spelen bij het vormgeven 
en afwildcelen van het geding. Daarbij past dat rekening moet worden gehouden met redelijke 
verlangens van het slachtoffer, voorzover die niet interfereren met andere doelstellingen van de 
strafvordering. Een van de belangrijkste van die verlangens is in de praktijk de behoefte aan 
erkenning, de wens om als slachtoffer serieus genomen te worden. Die wens vertaalt zich - vooral 
in emstiger zaken - veelal in de behoefte om ter terechtzitting het woord te kunnen voeren omtrent 
de gevolgen die het delict voor het slachtoffer heeft gehad. Voorgesteld wordt om daaraan tegemoet 
te komen door het invoeren van een spreelcrecht voor slachtoffers. Deze bevoegdheid staat niet 
in functie van schadeherstel, maar moet worden gezien in het teken van participatierechten die als 
zodanig beogen een bijdrage te leveren aan de zogenoemde procedurele rechtvaardigheid. Het gaat 
hierbij om voorlichting van de rechtbank omtrent de gevolgen van het delict; het betreft dus 

13 Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor het verschaffen van feitelijke informatie die nodig is om juridische 
mogelijkheden te lcurmen benutten. 
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zijn persoonfijke levenssfeer is getroffen. Hij heeft primair een professionele betrolckenheid bij 
het geding, anders dan de getuige die vaak bij toeval en doorgaans geheel ongewild in de procedure 
een ml gaat spelen. Tegen deze achtergrond 'can worden vastgesteld dat de rol van de deslamdige 
in strafzaken raalct aan twee kempunten van de systematische grondslag van de strafvordering: 
vanwege zijn valcmatige expertise is zijn inbreng van groot gewicht voor de tnateriele w-aarheidsvin-
ding, maar dit brengt tevens awe dat vanwege deze vitale betekenis het dialooglcarakter van het 
contradictoire geding hier een belangrijk aangrijpingspunt dient te hebben. 

Volgens het geldende wetboek is het zwaartepunt van het deskundigenonderzoek gesitueerd 
in het GVO. De rechtspraktijk heeft zich echter -praeter legem - in een andere richting ontwildceld, 
waarbij meer nadruk is komen te liggen op het opsporingsonderzoek. Ben tweede ontwikkeling 
die in aanzet zichtbaar lijkt te worden (de formulering is bewust aan de voorzichtige kant) is de 
tendens om meer partijdige deskundigen in te schakelen, waarbij het streven naar materiele waar-
heidsvinding ondergeschilct wordt gemaakt aan het oplossen van ipartijconflicterf. Het eerstgenoem-
de verschijnsel dient een plaats te krijgen in de systematische opzet van een nieuw wetboek, het 
als tweede aangestipte risico dient met wettelijke middelen te worden geminimaliseerd. 

Er dient een regeling in het wetboek te komen omtrent het deskundigenonderzoek gedurende 
het vooronderzoek. Die regeling dient waarborgen te bevatten voor de kwaliteit en de onafhan-
kelijIcheid van de deskundige. Meer dan thans dienen bepaalde veel voorkomende typen onderzoek 
te worden geprotocolleerd en wettelijk gereguleerd (naar het model van bijvoorbeeld de huidige 
ademanalyse in het verkeersstrafrecht). Tegelijkertijd is een betere regeling nodig van het recht 
van de verdediging om reeds tij dens het voorbereidend onderzoek kennis te nemen van onderzoelcs-
resultaten van deslcundigen en naar aarileiding daarvan desgewenst een tegenonderzeek te mogen 
doen verrichten. Dit impliceert een accentuering van het contradictoire karakter van het geding 
in de voorfase (zie nader Deelrapport 8). De mogelijkheden voor rechterlijk toezicht en verificatie 
van bevindingen dienen te worden uitgebreid. Hierbij kan de reeds beschreven regie-zitting een 
belangrijke ftmctie hebben. Overeenkomstig de reeds beschreven voorziening ten aanzien van ge-
tuigen, moet de rechter de gelegenheid hebben al tijdens deze voorbereidende procedure eigener 
beweging deskundigen op te doen roepen en hij dient zelfstandig te luumen bepalen wie van hen 
ook ter terechtzitting gehoord zullen worden. Ter terechtzitting kan dan vervolgens worden getoetst: 
a. of de ingeschakelde deskundige beschilct over de vereiste kwalificaties en of hij voldoende 

onafhankelijk is; 
b. of het deskundigenonderzoek is verricht volgens de regelen der kunst en met inachtneming van 

wettelijke voorschriften; en 
c. of de verdediging in de fase van het vooronderzoek voldoende in de gelegenheid is gesteld om 

resultaten te betwisten resp. om  tegenonderzoek uit te lokken. 

6.9 Bewijsrecht 

Het strafproces is een genormeerde vorm van onderzoek, die vooral is gericht op het verwerven 
van kennis die toereikend is om een veroordeling van de verdachte op te kunnen baseren. Ben 
centrale rol bij het normeren van de rechterlijke kennisverwerving wordt vervuld door het bewijs-
recht. Ook bij dit thema wordt voorop gesteld dat de rechter in het geding een actieve en leidende 
rol speelt, die hem in staat stelt zijn verantwoordelijitheid waar te maken voor een zorgvuldig en 
compleet onderzoek naar de materiele waarheid. 

Volgens het vigerende systeem is het bewijsrecht alleen van toepassing op de beslissing omtrent 
de eerste vraag van art. 350 Sv. Deze onilijning van het bewijsthema Ican onveranderd blijven. Naar 
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geldend recht kan de regeling van art. 338-344 Sv worden getypeerd als een negatief wettelijk be-
wij sstelsel. Voorgesteld wordt om als systematisch uitgangspunt van een nieuw te ontwerpen 
wetboek uit te gaan van een vrij bewijsstelsel. De voornaamste reden daarvoor is dat de inhou-
delijke defmiering van bewijsmiddelen in pralctische zin weinig bijdraagt aan de betrouwbaarheid 
en de deugdelijkheid van onderzoeksresultaten. Met andere woorden: het aanvaarden van bepaalde 
kenbronnen, met gelijktijdige uitsluiting van alle andere, is niet het meest geschikte middel om 
te waarborgen dat het geding ook werkelijk valide kennis oplevert in relatie tot de daarop te baseren 
beslissingen. Die waarborgen kunnen veeleer worden verkregen door inhoudelijke en procedurele 
eisen te stellen aan iedere vorm van in het geding geproduceerde kennis, uit welke bron die ook 
aflcomstig mag zijn. Hierbij ligt de nadruk veel sterker op bewijsgaringsregels en controle op de 
wijze van verlcrij gen van onderzoeksresultaten. 

Het uitgangspunt van een vrij bewijsstelsel dient uiteraard te worden ingepast in de andere - 
hierboven reeds uiteengezette - kenmerken van de strafvordering. Dit brengt enige beperlcingen 
of uitzonderingen met zich mee. 

De eerste beperking vloeit voort uit de procespositie van andere deelnemers aan het geding. 
Ten aanzien van de verklaring van de tegelijkertijd terecht staande medeverdachte kan - in afwijking 
van het geldende recht - het uitgangspunt zijn dat deze voor het bewijs kan worden gebruikt. Bij 
wijze van uitzondering is dit niet mogelijk in situaties waarin de verdediging ter terechtzitting 
gebrnik wenst te malcen van het ondervragingsrecht. Alsdan is afsplitsing van de zaak van de 
medeverdachte dus noodzakelijk. Ook de verklaringen van de raadsman van de verdachte en die 
van de vertegenwoordiger van het OM ter terechtzitting zijn als kenbron voor de rechterlijke 
bevvijsbeslissing uitgesloten. Zie de desbetreffende kernprofielen in paragraaf 5. Een tweede 
beperlcing op - of juist: nadere invulling van - het vrije bewijsstelsel betreft de zogenaamde klas-
sieke bewijsminima. De voorschriften van de huidige art. 341 lid 4 en 342 lid 3 Sv houden garanties 
in dat een bewezenverklaring alleen tot stand kan komen indien de juistheid van de in de tenlaste-
legging opgenomen bewering wordt bevestigd door meer dan een kenbron. Die grondgedachte moet 
worden vastgehouden. Anderzijds zijn deze minima in de jurisprudentie restrictief uitgelegd, zodat 
aan de eis van dubbele bevestiging in de praktijk doorgaans goed kan worden voldaan. Voorgesteld 
wordt om de rechtspraak op dit punt te codificeren. Een derde inldeuring van het vrije bewijsstelsel 
wordt gevormd door het voorstel de bewijsminima terzake van verldaringen van anonieme personen 
af te schaffen. Het past in het meer algemene streven om tot flexibele regelgeving te komen om 
de voorwaarden voor het gebruik van dergelijke verklaringen over te laten aan de rechtspraak. Het 
wetboek zou een kaderregeling moeten bevatten omtrent de rechterlijke omgang met verklaringen 
van getuigen die niet door de verdediging konden worden ondervraagd, analoog aan het model 
van art. 359a Sv. In de wettelijke regeling kan dan daarnaast worden volstaan met een algemene 
plicht voor de rechter om de verwerping van gemotiveerde verweren aangaande de betrouwbaarheid 
van beschikbare onderzoeksresultaten met redenen te omldeden. 

Het in paragraaf 3 geschetste theoretische kader en de in paragraaf 4 verantwoorde keuzen en 
uitgangspunten hebben vooral ook zichtbare implicaties in de wettelijke voorschriften omtrent de 
bewijsmotivering. In eerste aanleg ligt bij de aanduiding van de functie van de rechterlijke motive-
ring het accent op tegenspraak en explicatie. In het algemeen wordt de rechter derhalve verplicht 
onderbouwde verweren - ongeacht op welk vraagpunt van het rechterlijk beslissingsschema het 
verweer is gericht - gemotiveerd in het vonnis te verwerpen. Ten opzichte van het geldende recht 
is van belang dat hier geen uitzondering wordt gemaakt voor het cruciale thema van de selectie 
en waardering van de beschikbare bewijsmiddelen. Afliankelijk van de aard van de procedure (de 
drie sporen) geschiedt de verwerping mondeling of schriftelijk. Deze grondslag voor de rechterlijke 
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responsieplicht brengt met zich mee dat bij het uitblijven van tegenspraak kan worden volstaan 
met een stumniere motivering van de bewijsbeslissing. 

Anderzijds wordt voor de zwaarste zaken voorgesteld het zogenaamde verkorte vonnis af te 
schaffen (het eerste spoor), en de verdachte het recht toe te kennen op een afschrift van het VOIIIIIS. 
Hierbij ligt het accent van de motiveringsplicht - gelet op het gewicht van de zaak - op de zelfcon-
trole door de reciter, zodat de redengeving niet kan wachten op - of afhankelijk kan zijn van - het 
aanwenden van een rechtsmiddel. 

De voorstellen op dit punt houden dus eensdeels een verzwaring, maar in andere opzichten een 
verlichting in van de wettelijke motiveringsregels omtrent de bewijsbeslissing. 



7 Implicaties voor het vervolgonderzoek 

Het onderzoek ter terechtzitting is geen eiland birmen de strafvordering. De wijze waarop dat 
onderzoek wordt gevoerd en ingericht kan bezwaarlijk los worden gezien van de procedure in 
strafzaken als geheel. De keuzen die met betrelcking tot het zittingsonderzoek zijn gemaalct hebben 
dan ook consequenties voor de andere onderdelen van het strafproces. Hier zullen de belangrijkste 
consequenties - die in het vervolgonderzoek de nodige aandacht zullen Icrijgen - kort worden aan-
gestipt. 

1. De voorstellen die door de onderzoekers worden gedaan beogen weliswaar te bevorderen dat 
getuigen op de zitting worden gehoord, maar zij houden geen opwaardering in van de orale, 
'onmiddellijke' bevvijsvoering uit vervlogen tij den. Aangesloten wordt bij de gegroeide praktijk, 
waarin het onderzoek ter zitting zich richt op het evalueren en verifidren van de resultaten van 
het vooronderzoek. Die benadering stelt hoge eisen aan het vooronderzoek. Afgaan op de onder-
zoeksresultaten van het vooronderzoek is alleen aanvaardbaar als de betrouwbaarheid en de 
fairness van dat vooronderzoek in voldoende mate zijn gegarandeerd. Dat impliceert dat in het 
vervolgonderzoek aandacht zal moeten worden besteed aan de waarborgen met betrekking tot 
de onpartijdigheid en de controleerbaarheid van met name het opsporingsonderzoek, en in het 
bijzonder naar de positie van de verdediging daarin. Zo is onder meer de vraag of de verdachte 
het recht moet lcrij gen zich tijdens het politieverhoor door een raadsman te laten bijstaan; of 
en in hoeverre hij het recht moet krijgen het getuigenverhoor door de politie bij te wonen; in 
welke gevallen inschakeling van de rechter-commissaris bij het horen van getuigen is gandi-
ceerd; hoe de onafhankelijlcheid van het deskundigenonderzoek moet worden gewaarborgd en 
welke ruimte er moet zijn voor contra-expertise. Meer in het algemeen is de vraag welke 
mogelijkheden de verdediging moet worden geboden om de gang en de richting van het 
vooronderzoek te beffivloeden. 

2. In de gedane voorstellen is het onderzoek ter zitting zodanig 'opgetuigd' dat aan de verdedi-
gingsrechten zoveel mogelijk het voile pond wordt gegeven. Er is bewust niet gekozen voor 
een model waarin het onderzoek in hoger beroep er toe moet dienen om structurele gebreken 
in het zittingsonderzoek in eerste aanleg te compenseren. De keuze voor een 'full dress' behan.- 
deling in eerste aanleg roept echter vragen op met betreldcing tot de noodzaak en het karakter 
van de appelbehandeling. Is een volledig nieuwe behandeling van de zaak wenselijk of kan 
volstaan worden met een voortgezette behandeling, dat wil zeggen een behandeling die als het 
ware voortbouwt op het onderzoek in eerste aanleg en die zich concenteert op de overgebleven 
twistpunten? De vraag daarbij is ook welke betekenis in appel aan de verdedigingsrechten dient 
toe te komen. Valt bijvoorbeeld de afweging van het ondervragingsrecht tegen de andere in het 
geding zijnde belangen (waaronder het belang van de getuige om met opnieuw aan een belasten-
de ondervraging te worden blootgesteld) anders uit als de verdachte de getuige reeds tijdens 
het onderzoek in eerste aanleg heeft kunnen ondervragen? 

3. De keuze voor een stelsel waarbij gedifferentieerd wordt naar de zwaarte van de zaken in 
concreto (drie sporen-model), roept de vraag op of niet ook gedifferentieerd moet worden ten 
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aanzien van de rechtsmiddelen. Meer in het bijzonder is de vraag of in het zgn. derde spoor 
(buitengerechtelijke afdoening) hoger beroep moet worden opengesteld tegen de door de rechter 
op het beroep tegen de OM-boete gegeven beslissing. 

4. Het voorstel om bij de betekening van de dagvaarding het door de verdachte zelf opgegeven 
adres centraal te stellen (domiciliekeuze) roept, in combinatie met de overige voorstellen die 
met betrelcking tot het aanwezigheidsrecht van de verdachte zijn gedaan, een tweetal samen-
hangende vragen op met betreklcing tot de rechtsmiddelenregeling. De eerste vraag is of een 
betekening van de dagvaarding aan het gekozen domicilie gelijk gesteld kan worden aan een 
betekening in persoon, zodat de beroepstermijn direct na de uitspraak begint te lopen. De tweede 
vraag is of in hoogste feitelijke aanleg een verzetprocedure moet worden gecrederd voor gevallen 
waarin de verdachte de appeltermijn heeft laten verlopen of verstek heeft laten gaan ten gevolge 
van omstandigheden die, naar achteraf blijkt, niet aan hem laumen worden toegerekend 
(Wiedereinsetzungsprocedure). Het antwoord op die vraag beihvloedt het antwoord op de eerste 
vraag: een straldce regeling van de beroepstermijn is immers minder bezwaarlijk als er een 
correctiemogelijkheid bestaat voor gevallen van schuldeloos termijnverzuim. 

5. In de voorstellen is grote betekenis toegekend aan de aanwezigheid van de verdachte ter terecht-
zitting en aan diens bereikbaarheid tijdens het strafproces. Met het oog daarop is voorgesteld 
de gronden van het voorarrest zodanig aan te passen, dat het voorarrest mede gebruilct kan 
worden om te verzekeren dat de verdachte zo niet ter lilting aanwezig, dan in elk geval te berei-
ken is. Daarbij wordt aangesloten bij een inmiddels geaccepteerde pralctijk waarin de ophouding 
voor verhoor en de invetzekeringstelling wordt benut om de verdachte de dagvaarding in persoon 
te betekenen. Dit voorstel dient nader te worden uitgewerkt en geIntegreerd in een alles omvat-
tende regaling van het voorarrest. 

6. De keuze voor buitengerechtelijke afdoening als 'derde spoof roept een aantal uitwerlcingsvragen 
op. Het gaat daarbij enerzijds om de nadere uitwerking van de procedure zelf, anderzijds om 
de verhoucling tussen deze vonn van afdoening en andere, thans bestaande vormen van afdoe-
ning buiten de rechter om. Te denken valt daarbij in het bijzonder aan de bestuurlijke boete, 
aan de transactie en aan het voorwaardelijk sepot. De vraag is of en in hoeverre aan deze figuren 
nog behoefte bestaat als de OvJ de bevoegdheid lcrijgt zelf sancties op te leggen. De vraag is 
daarom mee, of het 'derde spoof kan worden gebruikt voor de oplegging van altematieve 
sancties. Met betreldcing tot de bestuurlijke beboeting rijst in het bijzonder de vraag op welke 
wijze onderlinge afstemming tussen het bestuursrecht en het strafprocesrecht het baste kan 
worden gerealiseerd. 

7. Nog open is gelaten de vraag of en in hoeverre ruimte moet worden gelaten voor de zogenaamde 
voeging ad informanchun. Daardoor is tevens in het tnidden gebleven of het slachtoffer van een 
ad informandum gevoegd feit zich in het geding moet kunnen voegen. De vraag kan gesteld 
worden of aan de voeging ad info nog behoefte bestaat als - zoals wordt voorgesteld - een vrij 
bewijsstelsel wordt geintroduceerd en aan de bewijsmotivering lage eisen worden gesteld in 
gevallen waarin de verdachte de tenlastelegging niet bestrijdt. Een nadere analyse van de ver-
schillen tussen de gewone berechting ingeval van een bekennende verdachte en de voeging ad 
info zal moeten uitwijzen of er voldoende grond bestaat om het onderscheid in afdoeningswijze 
te handhaven. De positie van het slachtoffer zal daarbij moeten worden meegewogen. 
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8. Een los eindje wordt gevormd door de vraag of het bestaande onderscheid tussen de gevoegde 
behandeling van zaken en de figuur van de gelijIctijdige berechting moet worden gehandhaafd. 
Nu voorgesteld wordt om de in het vooronderzoek afgelegde verklaring van de mededader als 
bewijsmiddel toe te laten, komt althans de oorspronkelijke reden om voor gelijktijdige berech-
ting te kiezen, te vervallen. Het vraagstuk beperkt zich echter niet tot de berechting van 
mededaders. Zo kan de benadeelde partij zich in het geding voegen, terwijl de vordering tenuit-
voerlegging van een voorwaardelijke strafgelijktijdig met de strafzaak wordt behandeld. Een 
vraag daarbij is of en in hoeverre gezamenlijke behandeling van zaken wenselijk is, dan wel 
of niet juist een gescheiden behandeling is gelndiceerd. Daarbij valt in het bijzonder te denken 
aan de ontnerning van het wederrechtelijk verlcregen voordeel. De wetgever heefl de behandeling 
van de desbetreffende vordering gescheiden van de hoofdzaak, maar die scheiding wordt door 
de mogelijlcheid van een gelijktijdige behandeling weer grotendeels teniet gedaan. 

9. Een ander los eindje wordt gevormd door de vraag wellce de gevolgen moeten zijn van het niet-
naleven van zittingsvoorschriften. Deze problematiek zal moeten worden bezien in samenhang 
met de regeling van de vormverzui•en in het vooronderzoek, en in het bijzonder het leerstuk 
van het onrechtmatig verkregen bewijs, en in samenhang met de regeling van de rechtsmiddelen. 

In het vervolgonderzoek zal aan de hierboven opgesomde vraagpunten aartdacht worden besteed. 
Daarbij zullen de punten 1, 5, 6 en 7 in het tweede onderzoeksjaar aan de orde komen. De punten 
2, 3 en 4 zullen in het derde onderzoeksjaar op de agenda staan. In het vierde onderzoelcsjaar ten-
slotte zullen de punten 8 en 9 worden 'meegenomen'. 



BIJZONDER DEEL 



1 Buitengerechtelijke afdoening 

Mr. A.R. Hartmann 

1. Inleiding 

Dit deelonderzoek richt zich in het kader van het onderzoeksproject 'Strafvordering 2001' op de 
buitengerechtelijke afdoening. Het onderwerp 'buitengerechtelijke afdoening' vormt tegen de achter-
grond van de gemaalcte keuzen en uitgangspunten binnen het onderzoeksproject de uitwerking van 
den van de 'sporen' van de drieledige differentiatie in procesvormen: de buitengerechtelijke proce-
dure waarbij aan het Openbaar Ministerie de bevoegdheid wordt verleend om boetes op te leggen. 

Met de aanduiding 'buitengerechtelijke afdoening' kunnen vele niet-gerechtelijke wijzen van 
afdoening worden omschreven, zoals het voorwaardelijk sepot, de transactie en de schildcing. In 
dit deelrapport zal in het bijzonder worden ingegaan op het voorstel het Openbaar Ministerie de 
bevoegdheid te verlenen om boetes op te leggen. Andere afdoeningsvormen in hun verhouding 
tot de in dit deelrapport voorgestelde boeteprocedure zullen worden beschreven in een nader rapport 
over dit onderwerp, dat als verslag van het tweede onderzoeksjaar over dit onderwerp zal verschij-
nen. Hiermee wordt aangegeven dat het onderhavige deelrapport slechts een beperlcte streldcing 
heeft. Het is de weergave van het eerste onderzoeksjaar in het kader van het onderzoeksproject 
'Strafvordering 2001' naar de mogelijkheden tot het invoeren van een boeteprocedure in het kader 
van het Wetboek van Strafvordering. Het deelrapport geeft derhalve een beschrijving van het 
vooralsnog rudimentaire voorstel tot het verstrekken van een boetebevoegdheid aan het Openbaar 
Ministerie. Dienaangaande worden tegen de achtergrond van de ontwiklcelingen op het vlak van 
de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving de grondtrekken van de voorgestelde boete-
procedure beschreven, waarna deze tenslotte wordt getoetst aan de normering welke in de Grond-
wet en de mensenrechtenverdragen is te vinden. 

Als gevolg van de beperIcte strekking van het deelonderzoek, wordt voor wat betreft de nader 
invulling van dit deelonderzoek in zekere zin afgeweken van de gehanteerde indeling die bij de 
beschrijving van de verschillende onderdelen gebruikelijk is. In het navolgende zal in hoofdstuk 
2 worden ingegaan op de achtergrond van en de recente ontwikkelingen inzake de strafrechtelijke 
en bestuursrechtelijke handhaving. In hoofdstuk 3 zullen de grondtreldcen van de buitengerechtelijke 
procedure worden beschreven. Daarbij zal worden ingegaan op respectievelijk het uitgangspunt 
van het drie sporenmodel, diverse belangrijke aspecten van het voorstel tot een buitengerechtelijke 
procedure en de aard van de buitengerechtelijke procedure. In hoofdstuk 4 zal het voorstel worden 
getoetst aan de desbetreffende normering in de Grondwet en de mensenrechtenverdragen. Dit 
deelrapport eindigt met een voorlopige conclusie op grond van hetgeen is beschreven over de 
athtergrond, de grondtrekken en de toetsing van de voorgestelde boeteprocedure. 
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2. Achtergrond van de buitengerechtelijke procedure 

2.1 Strafrechtelijke achtergrond 

Bijzonder Deel 

Het voorstel om binnen het kader van het strafrecht een buitengerechtelijke boeteprocedure te 
creeren, kent een lange historie. De ideeen dienaangaande vinden hun basis in de discussie die reeds 
decennia tang wordt gevoerd in het kader van een vereenvoudigde en versnelde afdoening van 
zaken binnen het strafrecht I  Ads basis van deze ideeen geldt het aloude probleem van de overbelas-
ting van de strafrechtspleging. Reeds in 1884 -twee jaar voor de invoering van het huidige Wetboek 
van Strafrecht- is spraken van overbelasting van de justitiele autoriteiten als gevolg van grote aantal-
len delicten en de lange duur van de strafrechtelijke processen. 2  De oplossing voor de overbelasting 
van de justitiele organen wordt binnen het strafrecht gezocht!Zo wordt bij de Wet tot vereenvoudi-
ging van de rechtspleging in lichte strafzaken van 5 jun 1921 naast de mogelijkheid van submissie 
(art. 74 Sr oud/het huidige art. 74a Sr) de mogelijlcheid van de huidige transactie ingevoerd, de 
lcantongerechtprocedure vereenvoudigd en vindt de instelling plants van de eenvoudige en snelle 
unus judex-rechtspraak door de politierechter. 4  

Ter kering van de overbelasting als gevolg van het ontstaan van de ordeningswetgeving in de 
jaren dertig, hetgeen een enorme uitbreiding van het aantal strafbaarstellingen betekende, wordt 
voor een verbijzondering van de afdoening van strafbare feiten gekozen. Dit leidt tot het ontstaan 
van het zogenaamde ordenings- of economisch strafrecht? Daarin wordt, in navolging van de reeds 
ingevoerde politierechterprocedure, de vereenvoudigde en versnelde unus judex-rechtspraalc van 

1 	Zie meer uitgebreid in een andere context A.R. Hartmann en P.M. van Russen Green, Contouren van het 
bestuursstrafrecht, Deventer 1998, p. 50-66. Zie verder G.J.M. Corstens, Civielrechtelijke, administratiefrechte-
1ijke of strafrechtelijke handhaving?, (preadvies), HNJV-1, Zwolle 1984, P.  1-8; E.M. de Koning-de Jong, De 
totstandkoming van de Wet Mulder, in: H. de Dodder, L.J.J. Rogier en P.M. van Russen Groen (red.), De wet 
Mulder in perspectief. Van strafrecht near administratief recht, Arnhem 1990, p. 13-30 en A. den Hartog, Art. 
6 EVRM: grenzen aan het streven de straf eerder op de daad te doen volgen, Antwerpen/Apeldoorn 1992, p. 
13-20. 

2 	Dit probleem staat clan ook sterk in de belangstelling en vormt de aanleiding voor het uitbrengen van diverse 
preadviezen voor de Nederlandse Juristen-vereniging. G.A. van Hamel en P.J. van Swinderen, Is vereen-
voudiging van het strafgeding voor den Kantonregter wenschelijk? Zoo ja, in welken zin?, (preadviezen) 
HNJV-I en 11, Zwolle 1884. In 1896 preadviseerden Van Geuns en nogmaals Van Hamel de Nederlandse Juris-
ten-vereniging omtrent een gelijkluidende vraag. 

3 	Een bevoegdheid voor de adtninistratie tot het sanctioneren van kleine overtredingen is volgens Van Hamel 
niet aan de orde, omdat 'near de beginselen van ons rechtswezen en rechtsleven (...) eenvoud en spoed in de 
behandeling niet verIcregen worden door wijziging der rechtsrnacht, maar alleen, zoo mogelijk, door wijziging 
der procedure (...) Het in Nederland heilige beginsel eener strenge afscheiding van justitie en policie blijve dus 
onaangetast'. GA. van Hamel, fINJV, a.w., p.280. 

4 	De Wet tot vereenvoudiging van de rechtspleging in lichte strafzaken van 5 juli 1921, Stb. 1921, 883. 
5 	Zie hierover uitgebreid D. Schaffmeister, Entwicklung and Begriff des niederlandisches Wirtschaftsstrafi -echts, 

Zwolle 1978; M. Wladirniroff, Niets bijzonders. Een beschouwing over de dominantie van het bijzonder 
strafrecht bij de handhaving van sociaal-economische normen, Deventer 1989; A. Mulder en DR. Doorenbos, 
Schets van het economisch sirafrecht, Zwolle 1995, p. 7-9 en 31-38 en R.J.G.M. Widdershoven, Handhaving 
van sociaal-economisch recht in Nederland: terugblilc en perspectief, RM Themis 1995, p. 205-218. 
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de economische politierechter ingevoerd. 6  Deze verkrijgt tevens een ruimere competentie en be-
voegdheden dan de gewone politierechter. Daarnaast ontstaan specifieke tuchtrechtelijke procedu-
res, waarin een groot deel van de geconstateerde delicten wordt afgedaan zonder de capaciteits-
en intrinsieke belemmeringen van het strafrecht. 7  

Omdat de handhaving van de sociaal-economische wetgeving in de jaren na de bevrijding 
verdeeld is over verschillende rechters, wordt de behoefte gevoeld aan een meer uniforme regeling. 
Met de totstandkoming van de Wet op de economische delicten wordt hieraan tegemoet gekomen. 8  
Bij het ontwerpen van de WED wordt duidelijk gemaakt dat de afhandeling van de onder die wet 
vallende strafbare feiten sneller dient te verlopen: 

'De in omvang en maatschappelijke betekenis steeds toenemende wetgeving op het terrein van het economi-
sche !even is van de aanvang af in haar werking belemmerd, doordat handelingen, verricht in strijd met haar 
voorschriften niet met voldoende snelheid en gestrengheid worden gestraft. (...) Het hierbij aangeboden ont-
werp heeft ten doel enerzijds die bezwaren op te heffen, anderzijds een zo mogelijk nog meer afdoende 
repressie te verkrijgen.' 9  

De snelle berechting heeft vooral tot doel de grote voordelen die de economische delicten voor 
de daders meebrengt teniet te doen. In de WED is dan ook in art. 36-37 WED een ruime transactie-
regeling opgenomen, welke aan de genoemde bezwaren tegemoet dient te komen.' 

Ondanks de totstandkoming van een vereenvoudigde afdoening op grond van de WED karnpen 
de justitiele organen bij de strafrechtelijke handhaving van de ordeningswetgeving met een zeer 
grote werldast. Vanaf midden jaren zestig wordt de uitvoering en handhaving van de ordeningswet-
geving problematisch als gevolg van het gebrek aan middelen voor een adequate controle op de 
naleving en de ondoorzichtigheid en complexiteit van nieuwe wetgeving. 11  Hierdoor wordt door 

6 	Ingesteld op 15 mei 1941; Verordeningenblad 1941, Besluit nr. 71. Zie B.M. Taverne, De economische rechter, 
MB 1941, P.  493-499. 

7 	Onder andere op basis van de Landbouwcrisiswet 1933, Stb. 1933, 261 en het Crisisorganisatiebesluit (KB van 
28 juli 1933, Stb. 1933, 410, later gewijzigd bij KB van 28 augustus 1935, Stb. 1935, 522); het Besluit 
tuchtrechtspraak voedselvoorziening (Stc. 21 september 1942, 183) en het Prijsbeheersingbesluit van 1941 
(Verordeningenblad 1941, Besluit nr. 11). Zie omtrent de genoemde belemmeringen A.A.L.F. van Dullemen, 
Met welke straffen en maatregelen, door welke rechterlijke en bestuursorganen en naar welke regels van proces 
behooren overtredingen van overheidsregelingen van het economische leven te worden beteugeld?, (preadvies), 
1-INJV-I, Zwolle 1947, p. 155-157; A. Mulder, De handhaving der sociaal-economische wetgeving. 
RechtsvergelijIcing met Zwitserland en Amerika, 's-Gravenhage 1949, p. 109-110 en R.J.G.M. Widdershoven, 
t.a.p., p. 206. 

8 	Wet van 22 juni 1950, Stb. 1950, K 258. In de considerans van de wet wordt overwogen dat de wet de 
doeltreffendheid beoogt te bevorderen van de opsporing, vervolging en berechting van handelingen die 
schadelijk zijn voor het economische leven en in het bijzonder daarin meer eenheid te brengen. 

9 	Katnerstuldcen 11 1947-1948, 603, nr. 3, p. 10. 
10 Zie hierover uitgebreid P. Osinga, Transactie in strafzaken, (diss. KUB), Arnhem 1992, p. 141-152. 
11 Zie omtrent de problematiek van controle op naleving en uitvoerbaarheid van wetten in het algemeen: C.J.M. 

Schuyt, Problemen van wetgeving, in: Tussen macht en moraal. Over de plants van het recht in verzorgingsstaat 
en democratic, Alphen aan de Rijn/Brussel 1983, p. 173-191. 
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de justitiele organen de noodzaak gevoeld tot het ontwikkelen van een gecoordineerd strafrechtelijk 
beleid en worden pogingen gedaan de efficientie en de effectiviteit van het strafrecht te verhogen. 
Voor wat betreft het vervolgingsbeleid wordt in die periode overgegaan op een inhoudelijk ander 
uitgangspunt van het opportuniteitsbeginsel." In dat kader vraagt Mostert zich in zijn preadvies 
af of het Openbaar Ministerie in zalcen die hij bestuurlijk strafrecht' noemt, niet de bevoegdheid 
kan worden gegeven boetes vast te stellen. Dit, omdat de tweespalt in het stelsel van transacties 
tussen de functie van de rechter en die van het Openbaar Ministerie leidt tot landelijk gezien grote 
verschillen in omvang en hoogte van het schikkingsaanbod en dus tot rechtsongelijkheid.' 

In de jaren zeventig zorgen met name de massaal gepleegde verkeersovertredingen voor een 
structurele overbelasting van het strafrechtelijk apparaat. Van verschillende zijden worden ideeen 
aangedragen om de overbelasting te voorkomen. Zo omarmt Knigge het idee van Mostert, maar 
wil de mogelijkheden tot vereenvoudiging birmen het strafrecht niet beperken tot het orde-
ningsrecht." De Commissie Partiele Hetziening Strafvordering (Commissie-Duk) doet het voorstel 
een schilckingsvoorstel van het Openbaar Ministerie van rechtswege voor tenuitvoerlegging vatbaar 
te doen zijn, tenzij de verdachte op dat voorstel in gaat, clan wel binnen veertien dagen bezwaar 
maalct tegen de voorgenomen tenuitvoerlegging.' Aansluitend komt De Beaufort in zijn preadvies 
tot de conclusie dat binnen de strafrechtspleging het Openbaar Ministerie de bevoegdheid dient 
te Icffigen tot het uitvaardigen van een betalingsbevel met een mogelijkheid van verzet daartegen 
voor de verdachte." 

In 1980 doet Mulder een aanzet om te komen tot een vereenvoudiging van het strafrechtelijk 
systeem." In navolging van Mostert en Knigge en de ontwiklcelingen in Duitsland - waar inmiddels 
het Gesetz fiber Ordnungswidrigkeiten is uitgegroeid tot een zelfstandig sanctiesysteem naast het 

12 Het uitgangspunt veranderde van 'vervolgen, ten* in hiet-vervolgen, terizif. Dit werd kenbaar gemaalct in het 
eerste jaarverslag van het Openbaar Ministerie in 1970. Zie hieromtrent onder andere J.M.A.V. Moons, Net 
opportuniteitsbeginsel. Enkele noties over zijn inhoud en omvang, NIB 1969, p. 485495 en 521-529; A.C. 
1 Hart, Instrumentalisme en strafrechtelijk beleid, in: MAP. Bovens, W. Derksen en W.I. Witteveen (red.), 
Rechtsstaat en storing, Zwolle 1987, p. 40-41 en idem, Openbaar Ministerie en rechtshandhaving, Arnhem 
1994. 

13 Mostert doelt hierbij op delicten uit het ordeningsrecht. P. Mostert, Vereisen de funkties van het Openbaar 
Ministerie nieuwe wettelijke voorzieningen?, (preadvies), HNIV-1, Zwolle 1968, p.253-376, i.h.b. p. 313-314. 

14 G. Knigge, Beleidsvoering en rechtsbescherming in de strafrechtspleging, AA 1973, p. 319-331, i.h.b. p. 329- 
330. 

15 Ontwerp van de Commissie Partiele Herziening Strafvordering en het Voorontwerp van wet tot herziening van 
wettelijke voorschriften betreffende de tenuitvoerleg,ging van vermogensstraffen en van voorwaarden ter 
voorlcoming van strafvervolging, niet gepubliceerd. Zie voor can bespreking van de inhoud van het voorstel: 
G.J.M. van den Biggelaar, De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie, 
Arnhem 1994, p. 106-111. 

16 L.A.R.J. de Beaufort, Strafbevel of strafvoorstel? Een onderzoek naar een vereenvoudigde strafrechtspleging, 
(preadvies), Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van Belgie en Nederland, 's-Gravenhage 
1979, p. 54-74. 

17 A. Mulder, Strafrechtspolitiek, DD 1980, p. 331-341. 
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reguliere strafrecht" stelt Mulder voor het Openbaar Ministerie, handelend als bestuurlijk orgaan, 
terzake van alle feiten, met uitzondering van die in de belastingwetgeving, waarop - hetzij alleen, 
hetzij samen met hechtenis of gevangenisstraf - geldboete is bedreigd, de bevoegdheid te geven 
een geldboete op te leggen en eventueel tevens de bijkomende straf van verbeurdverklaring of van 
intreldcing van een vergunning of rijbewijs. In het voorstel staat tegen de beslissing van het Open-
baar Ministerie beroep open op de strafkamer van de rechtbank en daarna uitsluitend beroep in 
cassatie. Mulder werIct zijn ideeen uit in verschillende artikelen." 

De ideeen van Mulder omtrent een apart geregelde handhaving van het verkeersrecht vinden 
zowel bijval als kritiek. 2°  Met name uit de strafrechtelijke hock wordt felle lcritiek geleverd op de 
voorstellen van Mulder.' Inuners, bij Mulder staat niet de gelijIcheid in straftoemeting centraal, 
zoals bij Mostert en Knigge, maar de structurele overbelasting van de strafrechtspleging." Het is, 
zoals Corstens stelt, niet de tendens tot liberalisering en humanisering, maar het dreigend failliet 
van de strafrechtshandhaving wegens de beperkte capaciteit van politic en justitie die de voorstellen 
tot 'decriminalisering' voedt." 

De ideeen van Mulder worden 'opgevangen' door de politick en in 1983 wordt de Commissie 
Vereenvoudigde Afdoening Lichte Overtredingen van Verkeersvoorschriften samengesteld, met 
Mulder als voorzitter. De commissie doet in 1985 een voorstel, waarin niet ernstige gedragingen 
in strijd met de verkeersvoorschriften kunnen worden beboet door politie-ambtenaren.' Tegen 
deze boete kan degene die is beboet, beroep instellen bij de officier van justitie, waarna beroep 
op de administratieve kamer van de rechtbank open staat. In licht gewijzigde vorm resulteert dit 
voorstel uiteindelijk in de in 1990 totstandgekomen Wet administratiefrechtelijke handhaving 
verkeervoorschriften, ook wel genoemd de Wet Mulder.' Op grond van de WAHV worden sinds 

18 Zie hierover in het bijzonder de door Tak verrichte studie over het stelsel in Duitsland inzake de afdoening van 
verkeersmisdrijven en verkeersovertredingen. P.J.P. Tak, Strafbefehls- und BuBgeldverfahren. Wijzen van 
afdoening van verkeersmisdrijven en verkeersordnungswidrigkeiten, 's-Gravenhage 1980. 

19 Onder andere A. Mulder, De functies van het strafrecht in de verzorgingsstaat, AA 1981, P.  225-231; idem, 
Massaliteit van verkeersovertredingen, inleiding op de bijeenkomst van de Centrale Politic Verkeerscormnissie 
op 10 november 1981, VR 1982, p. 25-28 en idem, Altematieven van rechtsbescherming, RM Themis 1982, 
p. 481-498. 

20 Zo wijst De Waard op de voordelen van het voorstel tot bestuurlijke afdoening. R. de Waard, Het sparmings-
veld tussen handhaving van orde en verwezenlijking van rechtsbeginselen, in: H. Franken e.a. (red.), Ad Perso-
nam (Enschecle-bundel), Zwolle 1981,.p. 345-356, i.h.b. p. 355 en 356. 

21 Zie onder andere P. van Dijk, Massaliteit van verkeersovertredingen en het recht op behandeling door de rech-
ter, Trema 1982, p. 3-13; G.J.M. Corstens (1984), a.w., p. 109-124; Th.W. van Veen, Anders clan strafrechte-
lijk afdoen, VR 1985, p. 359-362 en N. Jorg, Administratiefrechtelijke afdoening lichte verkeersovertredingen, 
Trema 1985-1, P.  1-36. 

22 Ook De Wildt komt tot de conclusie dat de huidige procedure voor bagatelzaken te zwaar is en daarom voor 
verandering vatbaar mits er geen strijd met het internationale recht ontstaat. H. de Wildt, Van schikken, wildcen 
en wegen, in: Strafrechtspleging onder spanning, Arnhem 1981, p. 31-37, i.h.b. p. 37. 

23 G.J.M. Corstens (1984), a.w., P.  7. 
24 Commissie Vereenvoudigde Afdoening Lichte Overtedingen van Verkeersvoorschriften (Commissie-Mulder), 

Rapport van de Commissie Vereenvoudigde Afdoening Lichte Overtredingen van Verkeersvoorschriften, 's-
Gravenhage 1985. 

25 Zie hierover E.M. de Koning-de Jong, t.a.p. 
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1990 een groot aantal lichte verkeersovertredingen niet meer strafrechtelijk, maar op een bestuurs-
rechtelijke wijze afgedaan. Daarbij kunnen de bij de wet aangewezen opsporingsambtenaren in 
geval van lichte verkeersovertredingen waarbij geen schade aan goederen of letsel aan personen 
is veroorzaakt, bestuurlijke boetes opleggen. Aansluitend staat beroep open op de officier van 
justitie, op de kantonrechter en tenslotte is hoger beroep mogeIijk op het gerechtshof Leeuwarden.' 

In de jaren tachtig worden als reactie op het advies van de Commissie-Mulder tot het bestuurs-
rechtelijk afdoen van lichte verkeersovertredingen, vanuit de strafrechtelijke hoek diverse voorstel-
len aangedragen die streklcen tot vereenvoudigde, buitengerechtelijke afdoening binnen het straf-
rechtelijk kader. Met name De Jong toont zich in verschillende publicaties voorstander van een 
vereenvoudigde strafrechtelijke procedure waarbij de officier van justitie de bevoegdheid wordt 
toebedeeld boetes op te leggen. 22  Al deze voorstellen hebben echter niet geleid tot structurele 
verandering van wetgeving op dit punt. 

Meer recent doet Knigge in zijn preadvies voor de Nederlandse Juristenvereniging wederom 
een voorstel tot invoering van een vereenvoudigde procedure in het Wetboek van Strafvordering, 
waarbij de officier van justitie bij beschiklcing of bij strafbevel boetes op mag leggen. 29  De 
procedure dient in de plaats te komen van de bevoegdheid tot het opleggen van een transactie. Dit 
voorstel heefl volgens Knigge diverse voordelen boven bestuursrechtelijke boete-oplegging, omdat 
zo de eenheid en overzichtelijkheid in wetgeving bij het straffen van personen niet verloren gaat 
en daamaast op deze wijze de band met het materiele strafrecht niet wordt verbroken. Op deze wijze 
hoeft voor vraagstuldcen als strafuitsluitingsgronden en samenloop niet opnieuw het wiel te worden 
uitgevonden. Tevens geldt dat ook de eigen verantwoordelijIcheid van de officier van justitie op 
die manier beter tot zijn recht komt. De 'magistratelijke' officier van justitie vormt volgens Knigge 
namelijk, als gevolg van zijn onafhankelijke positie binnen de rechtshandhaving, een garantie tegen 
misbruik van de bevoegdheid tot het opleggen van bestraffende sancties. 

Ook de Commissie Heroverweging Instrumentarium Rechtshandhaving (Commissie-Korthals 
Altes) draagt in het eind augustus 1995 verschenen rapport 'Het Recht Ten Uitvoer Gelegd' een 
strafrechtelijke oplossing aan voor het aloude probleem van de overbelaste strafrechtspleging. 29  

26 De laatst genoemde beroepsmogelijkheid is ingevoerd bij de Wet van 28 oktober 1999, Stb. 1999, 469. 
27 D.H. de long, De afdoening van strafzalcen buiten proces, preadvies veer de Vereniging voor de vergelijkende 

studie van het recht van Belgie en Nederland, 1985; idem, Het rapport van de Commissie-Mulder: een 
noodzakelijk wijziging?, in: G.J.M. Corstens (red.), Administratieve afdoening verkeersovertredingen, Zwolle 
1986, p.21-41; idem, Op reek naar de ware eenvoud bij de afdoening van lichte verkeersovertredingen, DD 
1988, p.316-325 en idem, Naar een nieuw evenwicht, DD 1988, p.393-396. Zie verder onder andere 0.3.M. 
Corstens (1984), a.w., p. 109-124; Th.W. van Veen, tap. en N. Jarg, tap. 

28 G. 1Cnigge, Strafvordering in het geding, preadvies betreffende het onderwerp Herbezinning op (de grondslagen 
van) het Wetboek van Strafvordering, HNJV 1994-1, Zwolle 1994, p. 37-116, i.h.b. p.50, 59-60 en 75-78 en 
HN1V 1994-11, Zwolle 1994, p. 108-109. Meer recent in gelijke zin G. Knigge, De bestuurlijke boete als teken 
aan de wand, M&R 1998, p. 63-68. 

29 Conunissie Heroverweging Instrumentarium Rechtshandhaving (Commissie-Korthals Altes), Net Recht Ten 
Uitvoer Gelegd. Oude en nieuwe instrumenten van de rechtshandhaving, Den Haag 1995, p. 83-90. Zie over 
dit rapport H. de Decider, AR Hartmann en P.M. van Russen Groan, Over de altematieven van de Conunissie-
Korthals Altes, NIB 1995, p. 1392-1399. 
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De commissie is voor wat het laatste betreft van mening dat er een immens handhavingstekort 
bestaat." Maar ook dreigt er een wildgroei van het aantal regelingen waarin bestuursorganen de 
bevoegdheid wordt verleend bestuurlijke boetes op te leggen. Hierdoor zou volgens de commissie 
de vanuit rechtsstatelijk oogpunt noodzakelijke rechtsgelijldieid en rechtszekerheid wel eens verlo-
ren kunnen gaan. Om deze redenen stelt de commissie voor een nieuw te creeren 'bestuursrechte-
lijke' tak van het Openbaar Ministerie -een onderdeel met medewerkers met een specifieke deslcun-
digheid op het terrein van de bestuursrechtelijke handhaving- de bevoegdheid te verlenen tot het 
aanbieden van een specifieke transactie. Deze specifieke tak birmen het Openbaar Ministerie zou 
ten aanzien van een aparte groep van delicten, 'misdragingen' genaamd, een transactie kunnen 
opleggen, welke na verloop van tijd executoir wordt verklaard. Het voorstel verleent het Openbaar 
Ministerie, ondanks dat wordt vastgehouden aan de oude terminologie van 'transactie', bij deze 
nieuwe categorie strafbare feiten de materiele bevoegdheid boetes op te leggen, maar behelst tevens 
een wijziging in de organisatie van het Openbaar Ministerie, een wijziging in het stelsel van de 
transactie en een hernieuwde invoering van een driedeling van strafbare feiten. 

De Conunissie Bestuursrechtelijke en Privaatrechtelijke Handhaving (Commissie-Michiels), 
die de voorstellen van de Commissie-Korthals Altes aan een nader onderzoek heeft onderworpen, 
wijst de idee van een nieuw te creeren 'bestuursrechtelijke' talc van het Openbaar Ministerie echter 
af, met name omdat dit geen oplossing zou bieden voor het 'handhavingstekort'. 31  Ook de minister 
staat afwijzend tegenover het voorstel voor een aparte talc binnen het Openbaar Ministerie. Het 
creeren van een aparte categorie van strafbare feiten in combinatie met de executoirverklaring wordt 
eveneens afgewezen, omdat met de invoering hiervan de regelgeving in het algemeen en de ver-
houding tot het instituut van de transactie weinig eenvoudig en overzichtelijk wordt. Echter, de 
idee van enkel de executoirverklaring van de transactie vindt wel 

2.2 Recente bestuursrechtelijke ontwikkelingen 

Aan het eind van de jaren tachtig wordt in diverse beleidsstuldcen melding gemaalct van een 'hand-
havingstekorf met betreldcing tot de handhaving van de regelgeving.' Het fenomeen 'handhaving-
stekort' is door de hiervoor genoemde Commissie Bestuursrechtelijke en Privaatrechtelijke Hand-
having (Commissie-Michiels) onderzocht en omschreven als: 

30 De commissie baseert zich daarbij op de in par. 2.2. infra te noemen departementale nota's. 
31 Commissie Bestuursrechtelijke en Privaatrechtelijke Handhaving (Commissie-Michiels), Handhaven op niveau, 

Deventer 1998, P.  98-100. 
32 -Kamerstuldcen 11 1995-1996, 24 802, nrs. 1-2, p. 57 en 61-63. 
33 Zie onder andere Recht in beweging, een beleidsplan voor justitie in de komende jaren, zonder bibliografische 

gegevens (Kamerstuldcen 11 1990-1991, 21 829, nr. 1); Strafrecht met beleid, beleidsplan Openbaar Ministerie 
1990-1995, Openbaar Ministerie 1990, p. 15, 21 en 69; Zicht op wetgeving, Kamerstuldcen 11 1990-1991, 22 
008, nrs. 1-2, p. 28 en Met vaste hand, een beleidsnota voor de verbetering van de lcwaliteit van de rechts-
handhaving, Kamerstuldcen 11 1990-1991, 22 045, nrs. 1-2, p. 8, 17 en 20; Strafvordering in balms, Kamer-
stuldcen 11 1993-1994, 23 672, nr. 1 en De taken van justitie. Takenanalyse van het ministerie van Justitie, 
ministerie van Justitie, 's-Gravenhage, mei 1993. 
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iwanneer bij niet-naleving een tot handhaving bevoegde instantie rechtens moet handhaven doch hetzij wel 
wil, maar niet kan handhaven, hetzij wel kan, maar niet wil handhaven; het handhavingstekort is dan de 
optelsom van alle tekorten tezamen ; 34  

In de genoemde justitiele beleidsstuldcen heeft het handhavingstekort tot gevolg dat tot verbeterthg 
van de handhaving van regels wordt opgeroepen. Daarbij wordt gesteld dat verbetering van met 
name ordenings- of instrumentele beleidswetgeving niet meer kan worden bereikt door eenzijdig 
op de strafrechtelijke handhaving te leunen. Gezocht zal moeten worden naar een evenwichtiger 
verdeling van de handhavingslasten tussen bestuur en justitie.' De optiek is dat naast de ripcsover-
held mede-overheden eveneens verantwoordelijk zijn voor de handhaving van rechtsregels. Met 
andere woorden; de uitvoering van een wettelijke regeling belaste instantie heeft een eigen verant-
woordelijkheid voor de handhaving daarvan.' Voor de strafrechtelijke handhaving heeft dit tot 
gevolg dat een keuze voor het strafrecht in het algemeen slechts valt te rechtvaardigen indien aanne-
melijk wordt gemaalct dat privaatrechtelijke, bestuursrechtelijke en tuchtrechtelijke oplossingen 
tekort schieten.” Daarbij spelen aspecten als de massaliteit van regelschendingen, de node dat het 
strafrecht vaak niet het effectiefste middel is en het besef dat een slagvaardige rechtshandhaving 
wordt belemmerd door een te ver doorgeschoten stelsel van rechtsbeschermingsvoorzieningen, 
een belangrijke rol." Het strafrecht dient bij de instrumentele beleidswetgeving in aansluiting op 
preventievemaatregelen en niet-strafrechtelijke handhavingsystemen zo veel mogelijk een reserve-
functi e te hebben, hetgeen betekent dat het strafrecht primair zal wotden ingezet voor meer emstige 
inbreuken op regels die elementaire belangen beschermen." 

Hiermee komt de nadrulc, naast een meer beleidsgerichte aanpak van de strafrechtelijke hand-
having, met name te liggen op de bestuurlijke handhaving.' Deze nadruk op de bestuurlijke hand-
having heeft echter eveneens tot gevolg dat de aard en omvang van het bestuurlijke sanctie-
instrumentarium verandert.' De handhaving van het bestuursrecht vindt door al deze ontwiklcelin-
gen steeds meer plaats door middel van indirecte sancties, maar vooral door middel van financiele 
sancties. Een voorbeeld van de laatst genoemde sanctie is de bestuurlijke boete. Deze bestuurlijke 
sanctie Ican zonder tussenkomst van de burger of de onafhankelijk rechter door een bestuursorgaan 

34 Commissie Bestuursrechtelijke en Privaatrechtelijke Handhaving (Commissie-Michiels), a.w., p. 36. 
35 Strafvordering in balans, a.w., p.23-24. 
36 Strafvordering in balans, a.w., p. 23-24. 
37 Becht in beweging, a.w., p. 40. 
38 Zie Strafvordering in balms, a.w., p.20 en De taken van justitie, a.w., p. 7. 
39 Met vaste hand, a.w., p. 17. 
40 De Commissie Bestuursrechtelijke en Privaatrechtelijke Handhaving (Commissie-Michiels) stelt in 1998 echter 

vast dat op alle door de commissie onderzochte beleidsterreinen in zekere zhi wel spraken is van een hand-
havingstekort aan zowel de bestuurlijke, als de justitiele kant van de handhaving. Commissie Bestuursrechtelij-
ke en Privaatrechtelijke Handhaving (Commissie-Michiels), a.w., p. 35-58. Zie ook F.C.M A. Michiels, Het 
handhavingstekort en de bestuurlijke boete, in: H. de Doelder, ME. de Meijer en D. Otto (red.), De bestuur-
lijke boete in perspectief, Deventer 1999, p. 63-75 . 

41 Zie hierover F.C.M.A. Michiels, Bestuurlijke handhaving in ontwildceling, in: Handhaving van het bestuurs-
recht, preadvies VAR, Alphen aan den Rijn 1995, p.7-118  i.h.b. p. 57-59. 
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worden opgelegd. Van belang is dat de bestuurlijke boete wordt gezien als een sanctie met een 
bestraffend, repressief karalcter. De bestuurlijke boete strekt slechts tot het vergelden van wat in 
strijd met het recht is verricht. Dit heeft echter niet tot gevolg dat de toepassing van de bestuurlijke 
boete wordt genormeerd door de regels en beginselen van het eigenlijke strafi -echt. Als bestuurlijke 
sanctie vormt de bestuurlijke boete een straf buiten het - formeel gezien - strafrechtelijk kader. 
Dit wil echter niet zeggen dat de toepassing van de bestuurlijke boete plaatsvindt zonder nadere 
speci-fieke rechtswaarborgen. In het Nederlandse recht wordt na de bekende uitspraak van het 
Europese Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak Oztiirk het opleggen van een bestuurlijke 
boete op grond van het bestraffende karalcter van de sanctie beschouwd als het instellen van een 
vervolging - een 'criminal charge' - in de zin van art. 6 EVRM.' Door de lcwalificatie als 'criminal 
charge' wordt de toepassing van de bestuurlijke boete genormeerd door diverse rechtswaarborgen 
van het recht op een behoorlijk proces in art. 6 EVRM. Naast de rechtswaarborgen van art. 6 lid 
1 EVRM, zijn tevens de meer specifiek strafrechtelijke rechtswaarborgen in de leden 2 en 3 van 
die bepaling op de bestuurlijke boete van toepassing. Op grond hiervan wordt dit gedeelte van het 
recht wel omschreven als bestuursstrafrecht'. 43  

De laatste jaren heeft in het bijzonder de bestuurlijke boete als handhavingsinstriunent in vele 
regelingen op verschillende terreinen van het bestuursrecht zijn intrede gedaan." De bestuurlijke 
boete kon reeds worden opgelegd op basis van diverse wettelijke bepalingen in het fiscale recht, 
in het bijzonder op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Douanewet. Het laat-
ste decennium heeft de bestuurlijke boete ook op andere terreinen zijn intrede gedaan. Zo is de 
bestuurlijke boete ingevoerd in het sociale zekerheidsrecht, in de Wet op de individuele huursubsi-
die, de Mediawet en de Wet op de telecommunicatievoorzieningen. 

Het onderzoek naar de mogelijkheden van de bestuurlijke boete is sinds enige jaren in een breder 
perspectief geplaatst. Zo heeft de Comrnissie voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten (Corn-
missie-Kortmann) door een werkgroep een onderzoek laten verrichten (Werkgroep-Van Buuren) 
naar de wenselijldieid en mogelijkheid om op grotere schaal dan tot dusver de bestuurlijke boete 
in te zetten naast of in plaats van strafrechtelijke handhaving. Dit heeft geresulteerd in het rapport 
'Handhaving door bestuurlijke boeten'. 45  De discussie over de bestuurlijke boete staat ook volgens 

42 EHRM 21 februari 1984, Pub!. ECHR, Series A Vol. 73/NJ 1988, 937 (Oztlirk). Dit standpunt is ingenomen 
door de Hoge Raad ten aanzien van de fiscale boete en de WAHV-boete en door de Centrale Raad van Beroep 
ten aanzien van de boete in de CoOrdinatiewet Sociale Verzekering. Zie onder andere: HR 19 juni 1985, NJ 
1986, 104/BNB 1986/29; HR 7 september 1988, BNB 1988/298; HR 24 januari 1990, BNB 1990/287; HR 
29 september 1992, NJ 1993, 31; HR 10 november 1992, NJ 1993, 181 en CRvB 11 maart 1992, AB 1992, 
462/RSV 1992, 258. Zie nader over de invulling hiervan par. 4.2. infra. 

43 Zie nader hierover H. de Dodder en L.J.J. Rogier (red.), Opstellen over bestuursstrafrecht, Arnhem 1994 en 
A.R. Hartmann en P.M. van Russen Groen, a.w. 

44 Zie hierover M.J. Sluijs, De bestuurlijke boete: naar nieuwe grenzen, Bestuurswetenschappen 1991, p. 420- 
434; F.C.M.A. Michiels, De bestuurlijke boete in opmars?, (oratie VU), Zwolle 1994 en A.R. Hartmann en 
P.M. van Russen Groen, Van strafrecht naar bestuursstrafrecht: de derde decrimmaliseringsgolf?, in: M. 
Moerings (red.), Hoe punitief is Nederland?, Arnhem 1994, p. 145-163. 

45 Commissie voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten, Handhaving door bestuurlijke boeten, Advies aan de 
minister, Den Haag 12 januari 1994. 
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de Conunissie-Kortmann in het teken van het thandhavingstekorf. Ten aanzien van een groot aantal 
wetten, die momenteel onder het strafrecht vallen op grond van art. 1 WED, lijken er mogelijkheclen 
te zijn om de bestuurlijke boete in te voeren. In de literatuur is in dat kader meer malen de vraag 
opgeworpen of de bestuurlijke boete wellicht een geschilct handhavingsinstrument is met betrekking 
tot milieuwetgeving. 46  

In dat kader is bijvoorbeeld de bestuurlijke boete recentelijk ingevoerd in de nieuwe, voorheen 
strafrechtelijk gehandhaafde, Mededingingswet.' Op grond van deze wet lcunnen diverse boetes 
worden opgelegd. Blijkens de tekst van art. 57 Mededingingswet bedraagt de op grond van dat 
artikel maximaal op te leggen boete ten hoogste 1 miljoen gulden, of indien dat meer is, 10% van 
de omzet van de ondememing dan we!, indien de overtreding door een ondememersvereniging 
is begaan, van de gezamenlijke omzet van de daarvan deeluitmakende ondememingen in het boek-
jaar voorafgaande aan de beschikking. Blijkens de uitspraak in de zaak Hydro Energy B.V. vs N.V. 
Sep (Samenwerkende elelctriciteits-produlctiebedrijven) van 26 augustus 1999 (zaalcnummer 650) 
kan het maximale bedrag van de bestuurlijke boete op grond art. 57 Mededingingswet zeer hoog 
oplopen (in casu legde de Nederlandse Mededingingsautoriteit een boete op van 14 miljoen gulden 
aan de N.V. Sep). 

Inmiddels bestaat de mogelijkheid om bestuurlijke boetes op te leggen op grond van ongeveer 
een dertig formeel wettelijke regelingen en zijn dienaangaande nog een zevental wetten aanhangig 
bij de Eerste en Tweede kamer en bij de Raad van State, waaronder het wetsvoorstel van het mini-
sterie van financien aangaande de financiale wetgeving. Dit wetsvoorstel behelst de invoering van 
de bevoegdheid tot het opleggen van zeer hoge bestuurlijke boetes (maximaal 2 miljoen gulden 
per overtreding) in wetten zoals de Wet toezicht effectenverkeer, de Wet inzake de wissellcantoren 
en de Wet financiele betrekkingen buitenland." 

Tenslotte dient op deze plaats melding te worden gemaakt van het op 7 september 1999 versche-
nen Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht Vierde tranche. In dit voorontwerp wordt een rage-
ling voor de bestuurlijke handhaving voorgesteld waarbij hoofdstuk 5 Awb wordt aangevuld met 
een reeks van algemene bepalingen betreffende het opleggen van bestuurlijke sancties en een rege-
ling aangaande de bestuurlijke boete. Opvallend daarbij is dat vele voorzieningen, voorwaarden 
en rechtswaarborgen zijn overgenomen uit het strafrecht." 

46 Zie bijvoorbeeld C.J. Kleijs-Wijnnobel, De administratieve boete in het milieurecht, M&R 1991, p. 461-467; 
I.Y. de Itaat, De bestuurlijke boete in het milieurecht, AA 1993, p. 443-450 en G.T.J.M. linens en F.C.M.A. 
Michiels, Bestuurlijke boeten in het milieurecht, Publicatiereeks milieubeheer 1997/5, 's-Gravenhage 1997. 
Zie nader hierover Kamerstulcken II 1997-1998, 22 343, or. 34 en ICamerstulcken II 1998-1999, 22 343, nr. 44. 

47 Zie Wet van 22 mei 1997 houdende nieuwe regels omtrent de economische mededinging (Mededingingswet), 
Stb. 1997, 242 (Kamerstukken vanaf 1995-1996, 24 707). 

48 ICamerstuldcen vanaf 1997-1998,25 821. Inmiddels aanhangig bij de Eerste kamer. 
49 Commissie Wetgeving Algemene Regels van Bestuursrecht (Commissie-Scheltema), Voorontwerp Algemene 

wet bestuursrecht Vierde tanche, Den Haag 1999. 
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2.3 Voorlopige waardering van de huidige situatie 

De huidige situatie voor wat betreft de handhaving geeft enerzijds het beeld dat, ondanks de 
omstandigheid dat reeds in aan het begin in het Wetboek van Strafrecht de mogelijkheid werd 
geschapen om door middel van submissie en later transactie een vereenvoudiging en versnelling 
van afdoening van strafrechtelijke zalcen te bewerkstelligen, binnen het strafrechtelijke kader reeds 
jaren belangstelling bestaat om het Openbaar Ministerie een zelfstandige sanctiebevoegdheid te 
verlenen. Deze sanctiebevoegdheid wordt in verschillende vormen gepresenteerd: een van rechts-
wege uitvoerbare schildcing, een betalingsbevel, een executoirverklaring van de transactie of een 
boetebevoegdheid. Alle sanctiemodaliteiten streldcen er echter toe het Openbaar Ministerie een 
zelfstandige sanctiebevoegdheid toe te kennen, hetgeen betekent dat het Openbaar Ministerie zonder 
tussenkomst van de verdachte of de onafhankelijk strafrechter de bevoegdheid vericrijgt om een 
financiele sanctie op te leggen. 

Anderzijds blijkt uit het voorgaande dat de wettelijke mogelijkheden voor publiekrechtelijke 
bestuursorganen om buiten het strafrecht sancties met een bestraffend karalcter op te leggen de afge-
lopen tien jaar aanzienlijk zijn uitgebreid. In het bijzonder dient daarbij te worden gewezen op de 
uitbreiding van de bestuurlijke boete. Op basis van sommige regelingen kunnen door publiek-
rechtelijke bestuursorganen omvangrijke boetes worden opgelegd zonder tussenkomst van de 
betrokkene of de onafhankelijke rechter. Als de diverse wetsontwerpen en adviezen betreffende 
dit onderwerp worden doorgevoerd, zal de bestuurlijke boete in de komende jaren uitgroeien tot 
een van de belangrijkste sancties bij de bestuurlijke handhaving. Daarbij zal de bestuurlijke boete 
een groot deel van de strafrechtelijke handhaving vervangen. 

3. Grondtrekken van de buitengerechtelijke procedure 

3.1 Het drie sporenmodel 

Het onderzoek 'Strafvordering 2001' heeft als doelstelling het maken en beargumenteren van 
centrale keuzen die aan een wettelijke regeling van strafvordering ten grondslag liggen. Het 
uiteindelijke doel is daarbij het creeren van nieuwe begrippen en concepten die enerzijds voldoende 
structuur bieden en anderzijds voldoende ruimte laten voor de rechtsontwildceling. 

Het onderzoek stoelt op het uitgangspunt dat het doel van het strafproces is het verzekeren van 
een juiste toepassing van het abstracte materiele strafrecht. 5°  Dit uitgangspunt impliceert dat het 
strafgeding is gericht op de materiele waarheidsvinding. De betekenis van de juridisch-processuele 
waarheidsvinding betreft de mate waarin in de strafrechtelijke procedure de beslissende instantie - 
in het bijzonder de onafhankelijke rechter - is beperkt in de beoordeling en vaststelling van de 
juistheid van de feiten. 51  In de strafrechtelijke procedure is de strafrechter verantwoordelijk voor 

50 Zie meer uitgebreid het Algemeen Deel. 
51 A.R. Hartmann, Bewijs in het bestuursstrafrecht, (diss. EUR), Deventer 1998, p. 177-181. 
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het onderzoek ter terechtzitting en Iran in beginsel ook andere dan door procespartij en aangedragen 
feiten in zijn afwegingen betrekken. De strafrechter heeft derhalve een actieve rot bij de beoordeling 
en vaststelling van de juistheid van de feiten. De materiele waarheidsvinding als uitgangspunt dient 
vanuit een realistische optiek te worden benaderd als zijnde die waarheid, die als voldoende 
zekerheid heeft te gelden, waarbij ter waarheidsvinding in de procedure datgene wordt gedaan wat 
redelijkerwijs ter vaststelling van de feiten mogelijk is. In dat kader spelen in het onderzoek diverse 
afwegingfactoren een belangrijke rol. 

Zo dient in de eerste plaats bij de berechting van strafbare feiten een redelijke verhouding te 
bestaan tussen de zekerheden die in het strafproces worden ingebouwd en de kosten die dat met 
zich meebrengt. In de tweede plaats is een belangrijke afwegingsfactor de proceshouding van de 
procespartij en, in het bijzonder die van de verdachte. framers, feiten die worden betwist verdienen 
een grondiger onderzoek, dan feiten die niet worden bestreden of worden erkend. Echter, de 
invulling van het strafproces is Met alleen afhankelijk van de houding van de procespartijen.' Van 
belang is ook hetgeen voor de verdachte op het spel staat. Tenslotte client bij de inrichting van de 
procedure dan ook rekening te worden gehouden met de ingrijpendheid van de rechtsgevolgen die 
voor de verdachte aan de feitenvaststelling zijn verbonden. De ingrijpendheid van de op te leg-gen 
sanctie is derhalve bepalend voor de mate waarin een procedure wordt voorzien van specifieke 
strafrechtelijke waarborgen. 

In het Algemeen fleet is reeds kenbaar gemaalct dat het uitgangspunt van het huidige Wetboek 
van Strafvordering is dat strafbare feiten steeds op dezelfde wijze worden berecht. Er wordt in de 
huidige opzet van het strafproces slechts in beperkte mate onderscheiden naar de emst van het feit. 
Aileen de alleensprekende strafrechter in kantongerechts- en politierechterzalcen zijn voorbeelden 
van een dergelijke differentiatie. Binnen dit onderzoek wordt thans dit uitgangspunt principieel 
ter discussie gesteld. Aan de hand van de genoemde afwegingsfactoren zijn in het onderzoek enkele 
belangrijke keuzen en uitgangspunten naar voren gebracht, zoals het optitnaliseren van de rechten 
van de verdediging, een evenwichtige benutting van de zittingscapaciteit en een groter accent op 
de interactie van procesdeelnemers. Tegen de achtergrond van de hiervoor vermelde afwegingsfac-
toren en op grond van de genoemde keuzen en uitgangspunten wordt voorgesteld om binnen het 
strafproces te differentieren tussen procedures. 

Aan de hand van de emst van de tenlastegelegde feiten en de zwaarte van de mogelijk op te 
leggen sancties wordt in dit onderzoek een drieledige differentiatie van strafvorderlijke procedures 
voorgestaan: het zogenaamde 'drie sporenmodel'. De verschillende procedures bestaan achtereenvol-
gens uit een procedure waarbij de ernst van het strafbare feit een behandeling door een meervoudige 
kamer vereist, een procedure waarbij de emst van het strafbare feit een behandeling door een enkel-
voudige rechter toelaat en een buitengerechtelijke procedure waarbij aan het Openbaar Ministerie 
de bevoegdheid wordt verleend om boetes op te leggen. 

52 Zie J. de Hullo, De afstand tot de gemiddelde verdachte. Over het recht ter terechtzitting afstand te doen van 
rechtsmiddelen en de modeme benadering van de verdachte', in: A.A. Franken en A.M. van Woensel (red.), 
Een rariteitenkabinet. Opvallende bepalingen in de strafwetgeving, Nijmegen 1993, p. 43-49. 



Bijzonder Deel 	 Buitengerechtelijke afdoening 71 

3.2 Het voorstel tot een buitengerechtelijke procedure op hoofdlijnen 

In het voorgaande is reeds aangegeven dat het voorstel voor een buitengerechtelijke procedure, 
zoals in dit deelrapport beschreven, slechts een rudimentair karakter heeft. Het is slechts een eerste 
aanzet tot een voorstel voor een dergelijke procedure. In het navolgende zal dan ook slechts op 
hoofdlijnen een aanzet tot de invulling van de buitengerechtelijke procedure, het 'derde spoor', 
worden gegeven. Een nadere uitwerking van de procedure volgt in het verslag van het tweede 
onderzoeksj aar. 

3.2.1 Welke strafbare feiten? 

De buitengerechtelijke procedure vangt aan nadat een overtreding van een strafrechtelijk relevant 
wettelijk voorschrift is geconstateerd en de opsporingsambtenaar dit door middel van een proces-
verbaal ter kennis brengt van het Openbaar ministerie. In het kader van de buitengerechtelijke 
procedure is in de eerste plaats van belang welke strafbare feiten op grond van deze procedure kun-
nen worden afgedaan. Voorop dient te worden gesteld dat het drie sporenmodel er niet toe dwingt 
naar materieel recht drie categorieen feiten te onderscheiden." Een dergelijke indeling is per de-
finitie abstract en het drie sporenmodel gaat er vanuit dat de afdoening op de ernst van het feit in 
concreto is afgestemd. Dit sluit overigens niet uit dat bij beantwoording van de vraag welke 
procedure gevolgd moet worden, mede acht geslagen wordt op de aard van het feit (commuun of 
bijzonder delict). 

Kenmerkend voor het drie sporenmodel is dat de wijze waarop de strafvorderlijke procedure 
wordt ingevuld, correspondeert met de emst van het feit in concreto. Daarbij wordt er op grond 
van het opportuniteitsbeginsel vanuit gegaan dat het Openbaar Ministerie bepa:alt op welke wijze 
wordt gereageerd op het geconstateerde strafbare feit. Het strafbare feit wordt derhalve door de 
officier van justitie beoordeeld op de emst en de daarbij passende op te leggen sanctie. Voor de 
buitengerechtelijke procedure komen op grond van het karalcter van de procedure slechts eenvoudi-
ge strafbare feiten in aanmerking, waarvan de emst dusdanig wordt beoordeeld dat deze in beginsel 
met een boete kunnen worden afgedaan. 

Naar huidige maatstaven kunnen dat overtredingen en eenvoudige misdrijven betreffen. De 
afdoening van dergelijke strafbare feiten wordt ook thans in de regel niet via een rechterlijke 
procedure, maar door middel van een transactie afgedaan. De huidige bevoegdheid van het Open-
baar Ministerie tot het aanbieden van een (financiele) transactie is wettelijk begrensd tot misdrijven 
waarop maximaal 6 jaar is gesteld (art. 74 Sr). Voor verschillende categorieen misdrijven uit het 
Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet zijn dienaangaande door het College van 
procureurs-generaa1 richtlijnen vastgesteld, ook wel omschreven als Polaris-richtlijnen. Op grond 
van deze richtlijnen wordt getransigeerd, waarbij de hoogte van de aan te bieden tansactie wordt 
berekend aan de hand van het aantal sanctie- en strafpunten dat aan het voorliggende delict worden 

53 Vgl. hetgeen door de Commissie Heroverweging Instrumentarium Rechtshandhaving (Commissie-Korthals 
Altes) naar voren is gebracht. Zie par. 2.1., noot 29 supra. 
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toegekend. m  Daarbij speelt de emst van het feit aan de hand van enkele beoordelingsfactoren een 
belangrijke rol. Iletzelfde gebeurt aan de hand van aanwijzingen van het College van procureurs-
generaal op grond van art. 130 lid 4 Wet op de rechterlijke organisatie.' 

In het tweede onderzoelcsjaar zal nader worden onderzocht wat de grenzen zullen moeten zijn 
die op dit punt aan de buitengerechtelijke procedure moeten worden gesteld. Daarbij zal de grens 
die in art. 74 Sr aan te transigeren strafbare feiten is gesteld, als uitgangspunt fungeren. 

3.2.2 Welke sanctie? 

Aansluitend op het voorgaande dient te worden vastgesteld welke sanctie in het kader van de 
buitengerechtelijke procedure kan worden opgelegd. Uitgangspunt bij de opzet van de buitengerech-
telijke procedure is dat terzake van het te beoordelen strafbare feit in beginsel slechts boetes lcunnen 
worden opgelegd. 

In dat kader dient in de eerste pleats te worden opgemerkt dat gerelateerd aan de huidige 
transactiebevoegdheid van het Openbaar Ministerie, de hoogte van de tnaximaal op te leggen boete 
in de buitengerechtelijke procedure 1 miljoen gulden zou kunnen bedragen. limners, de huidige 
bevoegdheid van het Openbaar Ministerie tot het aanbieden van een (fmanciele) transactie op grond 
van art. 74 Sr is wettelijk begrensd tot misdrijven waarop maximaal 6 jaar gevangenisstraf is 
gesteld. Art. 74 lid 2, sub a Sr stelt, in navolging van art. 23 lid 2 en 3 Sr, ten aanzien van de hoogte 
van de te betalen geldsom dat deze ten minste vijf gulden bedraagt en ten hoogste het maximum 
van de geldboete die voor het feite kan worden opgelegd. Voor de genoemde strafbare feiten is 
de wettelijk maximaal op te leggen geldboete in de regel beperlct tot een boete van de vijfde 
categoric (100.000 gulden). Bij veroordeling van een rechtspersoon is een uitzondering mogelijk. 
Indien daarbij de voor het feit bepaalde boetecategorie geen passende bestraffing toelaat, kan een 
geldboete worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag van de naast hogere categorie, welke op 
grond van art. 23 Sr kan bestaan tilt een geldboete van eon miljoen gulden. 

De vraag is echter of de boete in de buitengerechtelijke procedure eveneens aan de voor de 
transactie reeds geldende grens gebonden dient te zijn. Dit brengt tevens het punt aan de orde hoe 
een eventuele invoering van de boetebevoegdheid voor het Openbaar Ministerie zich verhoudt tot 
andere bestaande buitengerechtelijke afdoeningsmodaliteiten. Zo is de vraag in hoeverre een der-
gelijke procedure zich verhoudt tot andere financiele voorwaarden (de betaling aan de staat van 
een geldsom, de mogelijkheid van voldoening van de geschatte waarde van voorwerpen, voldoening 
aan de staat van een geldsbedrag ter gehele of gedeeltelijke ontnerning van het geschatte voordeel 
en schadevergoeding) en niet-financiele voorwaarden (afstand, uitlevering of overdracht van 
voorwerpen, verrichten van hetgeen wederechtelijk is nagelaten, teniet doen hetgeen wederechtelijk 
is verricht, voldoen aan een bij de belastingwet gestelde verplichting e.d.)die aan een transactieaan-
bod kunnen worden verbonden. Tenslotte kan op dit punt de vraag worden gesteld in hoeverre 

54 Zie hierover Kader voor strafvordering, Stc. 1999, 62. 
55 Zie bijvoorbeeld de Aanwijzing hoge transacties, Ste. 1999, 142 en de Aanwijzing begrenzing transactie-

bevoegdheid politic, Ste. 1999, 212. 
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bijvoorbeeld sancties als de onbetaalde arbeid ten algemene nutte, een voorwaardelijke straf of 
ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen in deze procedure moeten lcunnen wor-
den opgelegd. Een grens op dit punt vormt art. 113 lid 3 Grondwet dat bepaalt dat een straf van 
vrijheidsontneming uitsluitend door de rechterlijke macht kan worden opgelegd. Naar de genoemde 
punten zal in het tweede onderzoeksjaar nader onderzoek worden gedaan. 

3.2.3 Bezwaar en beroep? 

Het zelfstandige karalcter van de boetebevoegdheid brengt met zich dat de boete moet worden 
opgevat als een sanctie die, indien dam niet tijdig bezwaar of beroep tegen wordt ingesteld, rechtens 
onaantastbaar wordt. Met andere woorden; het karakter van de zelfstandige sanctiebevoegdheid 
maalct dat aan het besluit tot het opleggen van de boete eenzijdig het rechtsgevolg is verbonden 
van de verschuldigdheid van het betalen van een geldsom ter hoogte van de opgelegde boete. Indien 
de verdachte bezwaren heeft tegen de opgelegde boete, dient deze de mogelijIcheid te hebben om 
hiertegen in bezwaar of beroep te gaan. 

Onder het instellen van bezwaar kan, in navolging van art. 1:5 lid 1 Awb, worden verstaan het 
door de verdachte gebruik maken van de ingevolge een wettelijk voorschrift bestaande bevoegdheid 
een voorziening te vragen bij het Openbaar Ministerie tegen de genomen beslissing tot het opleggen 
van een boete. Onder het instellen van beroep kan op deze plaats worden verstaan het door de ver-
dachte gebruik maken van de ingevolge een wettelijk voorschrift bestaande bevoegdheid een 
voorziening te vragen bij de onafhankelijke rechter tegen de genomen beslissing tot het opleggen 
van een boete of de beslissing welke na bezwaar is genomen. 

Het instellen van bezwaar zoals in het voorgaande omschreven, is in het kader van strafvordering 
een onbekende figuur.' Immers, alle rechtsmiddelen worden ingesteld bij de rechter. Dit is een 
gevolg van de omstandigheid dat de sanctie uiteindelijk wordt opgelegd door de strafrechter. Tegen 
zijn vonnis kunnen vervolgens rechtsmiddelen worden aangewend. Met andere woorden; het 
ontbreken van zelfstandige sanctiebevoegdheden van andere instanties dan de strafrechter, maalct 
dat bezwaar, zoals aan dat begrip in het voorgaande invulling is gegeven, in het strafrecht een 
onbekende figuur is. 

De vraag is op welke wijze de buitengerechtelijke procedure op dit punt dient te worden 
ingevuld. Dient de verdachte nadat hem door het Openbaar Ministerie een boete is opgelegd eerst 
bezwaar in te stellen bij datzelfde Openbaar Ministerie of dient de verdachte nadat de boete is 
opgelegd beroep in te stellen op de onafhankelijk rechter? 

56 In strafvordering komt het begrip 'bezwaarschrift' wel voor in de gevallen dat de verdachte bezwaar heeft tegen 
het onthouden van processtukken, tegen de kennisgeving van verdere vervolging of de dagvaarding (art. 32, 
250 en 262 Sv). Echter, het bezwaarschrift wordt dan ingediend bij de onathankelijke rechter, zijnde een andere 
instantie dan die tegen wiens beslissing 'bezwaar' bestaat. Dit zou in bestuursrechtelijke termen worden 
omschreven als 'beroep'. L.J.J. Rogier, De Algemene wet bestuursrecht en strafrecht, Deventer 1995, p. 19 en 
38-39. 
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In het bestuursrecht worden diverse voordelen aangevoerd voor het instellen van bezwaar? 
In de eerste plants is dat het instellen van bezwaar het mogelijk maakt dat het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen, eventuele fouten in dat besluit, maar ook die van eventuele in mandaat 
door anderen genomen besluiten, kan herstellen. Het bezwaar als heroverweg,ing fungeert in dezen 
als verlengde besluitvonning. Aansluitend op het voorgaande kan als tweede voordeel van het 
instellen van bezwaar worden aangevoerd dat hierdoor voor het betreffende orgaan kenbaar wordt 
waar de manco's in het gevoerde beleid en de besluitvorming liggen. De bezwaren ktumen in die 
zin een soon signaalfunctie vervullen op grond waarvan verbeteringen in beleid en besluitvonning 
kunnen worden aangebracht. In de derde plaats geldt het bezwaar in het bestuursrecht als een aan-
trekkelijke variant van rechtsbescherming, waarbij de burger op een meer informele wijze zijn 
bezwaren aan de betreffende instantie kan duidelijk malcen, waarbij vele aspecten rondom de 
besluitvonning ter discussie kunnen worden gesteld. Een vierde voordeel is dat bezwaar in beginsel 
wend als een kwantitatieve zeef ten behoeve van de rechtspraak. Het instellen van bezwaar als 
zeef voorkomt dat de bezwaren van de verdachte, die als kennelijk ongegrond moeten aangemerkt, 
de toegang tot de onafhankelijke rechter verstoppen door zittingscapaciteit in beslag te nemen. 
Tenslotte kan het instellen van bezwaar fungeren als een precisering van de contouren van het 
geschil dat aan de rechter wordt voorgelegd. Met andere woorden; het bezwaar kan het object van 
het geschil, zoals dat daama door de rechter moet worden beoordeeld, nader verduidelijken. Ook 
op dit punt kan het instellen van bezwaar een effectievere en efficientere rechtsgang opleveren. 

Anderzijds kleven aan het instellen van bezwaar ook enkele nadelen. Zo is het orgaan dat over 
het bezwaar oordeelt geen onafhankelijke instantie en moet de verdachte bijgevolg langer wachten 
op een uitspraak van een onafhankelijke rechter op zijn bezwaren. Daamaast geldt dat de bezwaar-
procedure van de instantie waar bezwaar kan worden ingesteld veel vergt in tijd en menslcracht, 
hetgeen tevens een kostbare zaak is. De keuze voor bezwaar of beroep is derhalve mede een keuze 
voor de verdeling van de werklast van de betroklcen instanties. 

Voor de buitengerechtelijke procedure zal in het tweede onderzoeksjaar nader worden onder-
zocht op welke wijze de procedure in dezen vorm dient te warden gegeven (bezwaar bij het 
Openbaar Ministerie en beroep op de onafhankelijke rechter of alleen beroep op de onafhankelijke 
rechter). Naast dit meer algemene punt van het instellen van bezwaar en beroep zullen in het tweede 
onderzoelcsjaar tevens diverse meer inhoudelijke aspecten van de buitengerechtelijke procedure 
worden onderzocht. Daarbij zal uit de aard der voorliggende vraagstuldcen een vergelijking worden 
getrolcken met de situatie in het bestuursrecht. Onder meer zullen worden onderzocht: 
a. welke eisen aan het bezwaar- en/of beroepschrift dienen te worden gesteld (vormelijk en 

inhoudelijk). De eisen die aan het bezwaar of beroepschrift in de buitengerechtelijke procedure 
worden gesteld, zijn van belang voor de mate van het eigen initiatief dat van de verdachte mag 
worden verlangd, maar ktumen ook de tenuitvoerlegging en het verhaal van opgelegde boete 
bepalen." In strafvordering gelden dienaangaande op grond van jurisprudentie en art. 449-455 

57 J.B.J.M. ten Berge, Bescherming tegen de overheid, Zwolle 1994, p. 47-49 en HD. van Wijk, Hoofdstukken 
van administratief recht, door W. Konijnenbelt en 11,M. van Male, 's-Gravenhage 1997, p. 606-609. 

58 Zie hierover par. 3.2.5. infra. 
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Sv enkele regels. Recent zijn op dit punt bij de Wet van 28 oktober 1999 tot wijziging van het 
Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten met 
betrelcking tot het beroep in cassatie onder andere art. 437 lid 2 en 3 en 447 lid 5 Sv ingevoerd 
op grond waarvan (vormelijke) eisen worden gesteld aan de in te dienen cassatieschriftuur 
(indienen door de raadsman).' In het bestuursrecht geven met name art. 6:4-6:13 Awb een spe-
cifieke normering aan de vorm en inhoud van het bezwaar- en beroepschrift; 

b. in hoeverre, en zo ja, welke voorwaarden en/of beperlcingen aan het instellen van bezwaar en 
beroep mogen worden gesteld. De invulling van dit punt bepaalt in belangrijke mate zowel de 
toegang tot een onafhankelijke rechter voor de verdachte, als de instroom van bezwaar- of 
beroepschriften en daarmee een evenwichtige benutting van de zittingscapaciteit. Hierbij kan 
gedacht worden aan griffierechtverplichtingen of een verplichting tot het stellen vdri zekerheid 
voor een bepaald bedrag. Strafvordering kent dergelijke voorwaarden en/of beperlcingen niet. 
In het bestuursrecht wordt dienaangaande in de regel griffierecht geheven bij het instellen van 
beroep op de rechter (art. 8:41 en 8:82 lid 1 Awb). Geen griffierecht is verschuldigd bij het 
instellen van bezwaar en administratief beroep (art. 7:15 en 7:28 Awb). Een zekerheidsstelling 
wordt verlangd bij het instellen van beroep op de rechter op grond van art. 11 lid 1 en 26a lid 
2 WAHV, in het kader van het laatst genoemde art. zelfs naast een griffierecht (art. 26a lid 3 
WAHV); 

c. in hoeverre aan het instellen van bezwaar en beroep schorsende werking dient te worden ver-
leend. Al dan niet schorsende werlcing van het instellen van bezwaar of beroep is bepalend voor 
zowel de mate waarin de aanspralcen van de verdachte worden gederbiedigd van de door hem 
bestreden beslissing, voor de instroom van bezwaar- of beroepschriften en daarmee een 
evenwichtige benutting van de zittingscapaciteit, als voor de effectiviteit en efficiency van de 
tenuitvoerlegging. In strafvordering is het op grond van art. 557 Sv regel dat het instellen van 
rechtsmiddelen schorsende werking ten aanzien van de tenuitvoerlegging bewerkstelligt. In het 
bestuursrecht geldt op grond van art. 6:16 Awb in de regel het tegenovergestelde (al wordt ten 
aanzien van het opleggen van bestuurlijke boete in diverse regelingen hierop een uitzondering 
gemaakt); 

d. in hoeverre in geval van het instellen van bezwaar de verdachte voorafgaande aan de beslissing 
in bezwaar gehoord dient te worden. Het horen geeft enerzijds invulling aan de optimalisering 
van de rechten van de verdachte doordat deze in de gelegenheid wordt gesteld het Openbaar 
Ministerie (tij dig) duidelijk te maken dat hem mogelijkerwijs geen verwijt treft. Anderzijds stelt 
het horen het Openbaar Ministerie in staat om zich een beeld te vormen van die feiten, die voor 
het eventuele besluit tot het opleggen van de bestuurlijke boete noodzakelijk zijn. Het horen 
van de belanghebbende in het bestuursrecht wordt in afdeling 4.1.2. Awb (art. 4:7-4:12 Awb) 
vormgegeven. Het horen van de overtreder bij het opleggen van een bestuurlijke boete is in het 
Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht Vierde tranche op grond van de voorgestelde art. 
4.2.3. en 5.4.2.6 slechts verplicht bij een bepaalde hoogte van de opgelegde boete;' 

59 Wet van 28 olctober 1999, Stb. 1999, 467. Zie meer uitgebreid H.K. Elzinga, In beroep, Deventer 1998. 
60 Commissie Wetgevirtg Algemene Regels van Bestuursrecht (Commissie-Scheltema), a.w., p. 19-20 en 132-134. 
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e. wat de beoordelingruimte is van de rechter bij het ingestelde beroep. De beoordelingsruimte 
kan worden omschreven als de reikwijdte van de beoordelingsbevoegdheid van de beslissende 
instantie. In het strafrecht kan op dit punt in de regel worden gesproken van een volledige recht-
matigheidstoets. Dat wil zeggen; de strafrechter beoordeelt de feiten en omstandigheden van 
de voorliggende zaak aan de hand van art. 348-350 Sy in alle facetten op rechtmatigheid. Daarbij 
kan het vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie wordengetoetst aan de daartoe bestemde 
richtlijnen. De beoordelingsruimte van de bestuursrechter wordt in de regel omschreven als een 
toetsing op rechtmatigheid. De bestuursrechter wordt niet geacht het bestreden besluit te 
beoordelen tegen de achtergrond van het dienaangaande gehanteerde beleid. Besluiten tot het 
opleggen van sancties worden echter, blijkens de jurisprudentie, indringender getoetst; 

f. in hoeverre in het geval van bezwaar en beroep de beslissende instantie de voorliggende 
beslissing tot het opleggen van een boete of de beslissing genomen in bezwaar mag verhogen. 
Met andere woorden; in hoeverre moet de beslissende instantie in bezwaar (Openbaar Ministerie) 
en beroep (rechter) bevoegd worden geacht de hoogte van de boete ook in negatieve zin bij te 
stellen (reformatio peius). Afwegingen omtrent wet of geen reformatio in peius zijn gebaseerd 
op deels systematische overwegingen en overwegingen omtrent de procedurele grondslag. In 
strafvordering stelt de rechter in eerste instantie de feiten en de op te leggen sanctie vast. De 
behandeling in hoger beroep is een geheel nieuwe behandeling. Tegen deze achtergrond ver-
draagt het zich niet de strafrechter op enigerlei wijze, anders dan bij wettelijke strafmaximum, 
dienaartgaande te beperken. Ook de rechter in hoger beroep kan derhalve een andere, en dus 
ook een hogere sanctie opleggen.' In het bestuursrecht wordt het fenomeen reformatio in peius 
in beginsel afgewezen. Argurnenten waren voorheen gestoeld op het uitgangspunt dat de be-
stuursrechter in beginsel de rechtmatigheid van het door het bestuursorgaan genomen besluit 
toetste. Meer recent geldt eerder de rechtsbescherming van de belanghebbende als procedurele 
grondslag van het bestuursrecht. Op die grond wordt ook reformatio in peius afgewezen. 62 

3.2.4 Rechtsmiddelen? 

Binnen het kader van de buitengerechtelijke procedure verdient het onderdeel rechtsmiddelen 
eveneens aandacht. In het kader van het strafrecht client daarbij te worden gedacht aan de moge- 
lijIcheden van het instellen van de gewone rechtsmiddelen (verzet, hoger beroep en cassatie) en 

61 Wel kent art. 424 lid 2 Sv een voorschrift betreffende de bestuitvorming voor een zwaardere straf, indien de 
verdachte in hoger beroep is gekomen. 

62 ICamerstukken II 1991-1992, 22495, tic. 3, p. 141-142, ten aanzien van art. 8:69 Awb. Volgens de wetgever 
heeft het bestuursprocesrecht in de rechterlijke fase als primaire doelstelling de rechtsbescherming van de 
burger en 'dient derhalve een adequaat kader te bieden voor het bindend beslechten van een rechtsgeschil in 
de verhouding tussen burger en bestuursorgaan'. Daarbij staat de bescherrning van de belangen van de burger 
centraal en heeft het bestuursproces Icarakteristieken van een proces waarbij de rechtsgevolgen beperkt blijven 
voor de betrolcken partijen. Het lcaralcter van het bestuursproces wordt dienaangaande omschreven als 'recours 
subjectif. D. Allewijn, P. Nicolar en M. Schreuder-Vlasblom, Het nieuwe bestuursprocesrecht, (preadviezen), 
VAR-reeks tar 112, Alphen aan den Rijn 1994. 
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de buitengewone rechtsmiddelen in het kader van de buitengerechtelijke procedure. Een belangrijke 
afweging daarbij is uiteraard of, en zo ja in hoeverre de verdachte de mogelijkheid moet worden 
geboden om de genoemde rechtsmiddelen aan te wenden. Van belang daarbij is uiteraard de ernst 
van het beboete strafbare feit en de hoogte van de opgelegde boete. In de afivegingen dien-
aangaande zal rekening moeten worden gehouden met onder andere (de reikwijdte van) art. 14 
lid 5 IVBPR, de betreffende voorschriften in de Wet op de rechtelijke organisatie en de wijze 
waarop dit punt bij de bestuurlijke boete-oplegging is of wordt vormgegeven. Recent zijn op het 
punt van de rechtsmiddelen enkele wijzigingen in de Wet op de rechterlijke organisatie en de Wet 
administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften aangebracht. Zo zijn bij de Wet van 
28 oktober 1999 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke 
organisatie en enkele andere wetten met betrelcking tot het beroep in cassatie onder andere art. 44, 
56, 58 en 68 Wet RO aangepast, waarbij beroep in lichte overtredingszaken wordt uitgesloten aan 
de hand van een bepaald maximum opgelegd boetebedrag.' In de Wet 28 oktober 1999 tot 
wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en van de Wet administratiefrechtelijke hand-
having verkeersvoorschriften is in het kader van de laatst genoemde wet het beroep in cassatie 
vervangen door hoger beroep bij het gerechtshofLeeuwarden. 64  Ter nadere invulling van de buiten-
gerechtelijke procedure zal naar dit onderwerp in het tweede onderzoeksjaar nader onderzoek 
worden verricht. 

3.2.5 Tenuitvoerlegging en verhaal? 

Het laatste onderdeel van de buitengerechtelijke procedure wordt gevormd door de tenuitvoerleg-
ging van de opgelegde sanctie in de buitengerechtelijke procedure. Terzake van een opgelegde 
geldboete verloopt de tenuitvoerlegging in de regel volgens art. 572-576 Sv. Een centrale rol in 
de uitvoering daarbij heeft het Centraal Justitieel Incassobureau. De procedure verloopt in grove 
lijnen a1s volgt. Nadat de boete door de rechter is opgelegd, worden het vonnis door het parket aan 
het CJIB aangeleverd. Deze stuurt vervolgens aan de veroordeelde van wie het vonnis executeerbaar 
of onherroepelijk is geworden een eerste aanschrijving tot betaling van de boete. Bij niet-betaling 
wordt het vonnis naar de betreffende politieregio verzonden ter betekening en mogelijke inning 
van de boete. Leidt dit eveneens niet tot betaling, dan stuurt het CJIB een eerste aanrnaning waarbij 
tevens het boetebedrag van rechtswege wordt verhoogd met vijfentwintig gulden. Een zelfde 
procedure volgt indien betaling wederom uitblijft waarbij het boetebedrag wordt verhoogd met 
twintig procent over de openstaande boete. Blijft ook dan betaling uit, dan volgt verhaal krachtens 
dwangbevel met tenuitvoerlegging door de gerechtsdeurwaarder (art. 575 Sv). Indien dit laatste 
niet slaagt, wordt een arrestatiebevel uitgezet bij de politie. Als inning dan nog niet heefl plaatsge-
vonden, wordt uiteindelijk overgegaan tot tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis. Verhaal 
zonder dwangbevel op inkomsten en vermogen (art. 576 Sv) is vooralsnog niet mogelijk. 

63 Wet van 28 olctober 1999, Stb. 1999, 467. 
64 Wet van 28 oktober 1999, Stb. 1999, 469. 
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Een dergelijke mogelijkheid bestaat er wel bij verhaal van de boete opgelegd in het kader van 
de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. Op grond van art. 22-30 
WAHV vindt de inning van opgelegde boetes bij lichte verkeersovertredingen plaats door het 
opleggen van verhogingen, verhaal op inkomsten, vermogen en goederen met en zonder dwangbe-
vel. Dit laatste als gevolg van de omstandigheid dat de betrokkene op grond van art. 3 en 6 WAHV, 
verplicht is respectievelijk bij staande houding in het kader van de WAHV zijn personalia te geven 
en bij het instellen van beroep in het beroepschrift tevens bank- of gironummer te vermelden. 
Uiteindelijk vindt verhaal plaats met behulp van de dwangrniddelen buitengebruilcstelling van het 
voertuig, innemen van het rijbewijs en tenslotte met gijzeling van de betrolckene. 

De vraag is echter op welke wijze de tenuitvoerlegging en het verhaal in de buitengerechtelijke 
procedure vorm dienen te Icrijgen. Van belang daarbij is de omstandigheid dat in deze procedure 
de opgelegde boete Met gekoppeld is aan een vervangende hechtenis, zoals bij de door de straf-
rechter opgelegde geldboete, en de verdachte in het kader van het strafrecht niet, zoals hiervoor 
vermeld op grond van art. 3 en 6 WAHV, verplicht is respectievelijk bij staande houding zijn 
personalia te geven en bij het instellen van beroep in het beroepschrift tevens bank- of gironununer 
te vermelden. Ook op dit punt geldt dat ter nadere invulling van de buitengerechtelijke procedure 
in het tweede onderzoeksjaar nader onderzoek zal worden verricht. 

3.3 De aard van de buitengerechtelijke procedure 

De buitengerechtelijke procedure moet op grond van de omstandigheid dat in deze procedure 
strafbare feiten in de gebruikelijke zin van het woord worden beoordeeld, in beginsel worden 
aangemerlct als een strafrechtelijke procedure. Dit brengt met zich mee dat in beginsel alle begin-
selen, regels en begrippen van strafrecht en strafvordering op deze procedure van toepassing moeten 
worden geacht. Dit impliceert in de eerste plants dat het handelen van de justitiele organen, in het 
bijzonder het Openbaar Ministerie, nader worden genormeerd door de zogenaamde beginselen van 
een goede procesorde of behoorlijke strafrechtspleging.' Hierdoor wordt het handelen van de 
justitiele organen, naast de geldende toepasselijke wettelijke normering, vooraf genormeerd en 
achteraf getoetst (tijdens het strafproces) aan ongeschreven rechtsnormen. Deze ongeschreven 
rechtsnormen fimgeren als aanvullende gedrags- en sanctienorm, waarmee specifieke strafprocessu-
ele behoorlijkheidgrenzen worden gesteld aan handelingen en beslissingen van organen en personen 
in het kader van strafvordering. 

Daamaast geldt dat de buitengerechtelijke procedure wordt genormeerd door de betreffende 
voorzieningen, voorwaarden en rechtswaarborgen van het Wetboek van Strafrecht en Strafvorde-
ring. De band met het materiele en formele strafrecht is, in tegenstelling tot het opleggen van boetes 
in het bestuursrechtelijke kader, niet verbroken. Dit betekent dat bij het opleggen van een boete 

65 Zie hierover uitgebreid C.P.M. Cleiren, Beginselen van een goede procesorde, Anthem 1989 en idem, Identiteit 
van beginselen van behoorlijke strafrechtspleging en beginselen van behoorlijk bestuurt Delikt en Delin1cwent 
1990, p. 497-514. Cleiren stelt voor om, gezien het eigen karakter en de eigen dynamiek van het strafrecht, te 
spreken van algemene beginseIen van behoorlijke strafrechtspleging. 
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in de voorgestelde buitengerechtelijke procedure de algemene leerstulcken uit het Wetboek van 
Strafrecht van toepassing blijven. Zo gelden ook voor de buitengerechtelijke procedure de bepa-
lingen omtrent strafuitsluitingsgronden, samenloop, ne bis in idem, verjaring, zwijgrecht, cautie-
verplichting en dergelijke. Dit heal tot gevolg dat voor de buitengerechtelijke procedure voor de 
invulling van de betreffende leerstuldcen niet opnieuw het wiel hoeft te worden uitgevonden. 

Daamaast is de vraag in hoeverre de omstandigheid dat de buitengerechtelijke procedure binnen 
het kader van het strafrecht plaatsvindt, betekent dat, gezien art. 1:6 Awb, de procedure wordt 
genormeerd door de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht. Art. 1:6, sub a Awb bepaalt 
dat de bepalingen van hoofdstuk 2 tot en met 8 en 10 van de Algemene wet bestuursrecht niet van 
toepassing zijn op de opsporing en vervolging van strafbare feiten, alsmede de tenuitvoerlegging 
van strafrechtelijke beslissingen.' De eerste versie van art. 1:6 Awb sloot de opsporing en ver-
volging van strafbare feiten en de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen nog in zijn 
geheel uit van normering door de Algemene wet bestuursrecht. De Memorie van Toelichting stelde 
hierover bij de eerste versie van art. 1:6 Awb: 

'Zou deze uitzondering niet in de wet worden opgenomen, dan zouden ook de typisch in de sfeer van de straf-
vordering en de executie gelegen besluiten en handelingen van de betroldcen bestuursorganen (de algemene 
en bijzondere opsporingsambtenaren, het Openbaar Ministerie en de Minister van Justitie) onder het bereik 
van de wet vallen. Gelet op de eigenstandige positie van het (materiele en formele) strafrecht en op het feit 
dat de strafrechtelijke regeling uitputtend is bedoeld, zou dat tot een ongewenste vermenging van rechtssferen 
leiden.'67  

Hiermee leek de wetgever een nadruldcelijk onderscheid te willen hanteren tussen (de normering 
van) het strafrecht en het bestuursrecht. Echter, gezien de huidige redactie van art. 1:6 Awb lijkt 
dit onderscheid inmiddels minder hard dan voorheen. Van een volledige afsluiting tussen de twee 
rechtsgebieden, althans voor wat betreft de normerende werking van de Algemene wet bestuursrecht 
terzake van de genoemde handelingsgebieden, is derhalve geen spralcen meer." In het kader van 
het Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht Vierde tranche wordt voorgesteld om de aanhef van 
art. 1:6 Awb te veranderen in: 

'Met uitzondering van afdeling 2.3 en de hoofdstukken 9 en 11 is deze wet niet van toepassing op.'" 

66 Laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 12 mei 1999, Stb. 214. Inwerkingtreding: 1 juli 1999 Wet van 7 juni 1999, 
Stb. 241 (Kamerstulcken 25 837). 

67 Kamerstuldcen II 1988-1989,21 221, nr 3, p. 43-44 (cursivering ARH). Vgl. ook Kamerstuldcen 111992-1993, 
23 258, nr 3, p. 8 en Kamerstukken 1994-1995, 23 700, nr 5, p. 28-29. 

68 Zie meer uitgebreid en verdergaand over de doorwerking van het bestuursrecht in het strafrecht 0.J.D.M.L. 
Jansen, Bestuursrecht en strafprocesrecht: doorwerken of afgrenzen?, in: T. Hoogenboom en L.J.A. Damen 
(red.), In de sfeer van administratiefrecht (Konijnenbelt-bundel), Utrecht 1994, p. 257-283; idem, De eindige 
toekomst van art. 1:6 Awb, NTB 1999, p. 150-156 en 0.J.D.M.L. Jansen en H.J.B. Sackers, De derde tranche 
Algemene wet bestuursrecht: enkele gevolgen voor het strafprocesrecht, Delilct en Delinlcwent 1999, p. 485- 
502. 

69 Commissie Wetgeving Algemene Regels van Bestuursrecht (Commissie-Scheltema), a.w., p. 4, 35 en 41. 
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Hiermee geeft de wetgever aan dat de bepalingen van de nieuw in te voeren afdeling inzake 
openbaarheid van bestuur (de voormalige Wet openbaarheid van bestuur), het hoofdstuk over 
klachtbehandeling en de slotbepalingen van toepassing moeten worden geacht op de handelingen 
in het !cadet van opsporing, vervolging en tenuitvoerlegging. Desondanks wordt in het Voorontwerp 
Algemene wet bestuursrecht Vierde tranche wederom gesteld dat art. 1:6 Awb de bedoeling heeft 
een vermenging van rechtssferen te voorkomen." Dat maakt de vraag actueel in hoeverre de 
Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorgestelde buitengerechtelijke procedure, 
te meer nu met het Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht Vierde tranche diverse algemene 
bepalingen voor het opleggen van bestuurlijke sancties en een specifieke regeling terz_ake van de 
bestuurlijke boete in de Algemene wet bestuursrecht worden opgenomen.' 

Dit alles laat onverlet dat lastige afstemtnings- of grensproblemen met bestraffende bestuurlijke 
sancties, zoals de bestuurlijke boete, moeten worden voorkomen. Het is immers in meer opzichten 
onacceptabel en onredelijk dat in geval van eenzelfde feit de verdachte dubbel bestraft zou lamnen 
worden, door zowel een bestuurlijke boete, als een boete in het kader van de strafrechtelijke 
buitengerechtelijke procedure opgelegd te lcrijgen. Ben dergelijke situatie kan met het oog op het 
rechtszekerheidsbeginsel worden voorkomen door een zogenaamde una via-bepaling op te nemen, 
waarin afstemming van de te volgen procedure is vastgelegd. n  Dergelijke bepalingen bestaan reeds 
in het fiscale recht (art. 67o en 69a Algemene wet inzake rijksbelastingen en art. 51a Douanewet). 
Dergelijke bepalingen worden eveneens voorgesteld in het Voorontwerp Algemene wet bestuurs-
recht Vierde tranche (art. 5.4.1.5 en de voorgestelde aanpassing van art. 243 Sv).' 

Ook naar de hiervoor genoemde aspecten van de buitengerechtelijke procedure zal in het tweede 
onderzoeksjaar nader onderzoek worden verricht. 

4. Toetsing aan de grondwet en de mensenrechtenverdragen 

4.1 De Grondwet 

De toetsing van het hiervoor beschreven voorstel voor de buitengerechtelijke boeteprocedure aan 
de betreffende grondwettelijke normering, spitst zich in het bijzonder toe op art. 113 lid 1 Grond- 

70 Commissie Wetgeving Algemene Regels van Bestuursrecht (Commissie-Scheltema), a.w., p. 35. 
71 Commissie Wetgeving Algemene Regels van Bestuursrecht (Conunissie-Scheltema), a.w., p. 17-20 (wettelijke 

regeling). 
72 Zie over dit leerstuk L.J.J. Rogier, Strafsancties, administratieve sancties en het una via-beginsel, (diss EUR), 

Anthem 1992. 
73 Camisole Wetgeving Algemene Regels van Bestuursrecht (Commissie-Scheltema), a.w., p. 18, 22, 124-125 

en 136. Aan art. 243 Sv wordt voorgesteld een tweede lid toe te voegen, luidende: 'Indien terzake van het feit 
aan de verdachte een bestuurlijke boete is opgelegd, dan wel een kennisgeving als bedoeld in art. 5.4.2.3, 
tweede lid, onderdeel a, van de Algemene wet bestuursrecht is verzonden, heeft dit dezelfde rechtsgevolgen 
als een kennisgeving van niet verdere vervolging, met diets verstande dat art. 245a niet van toepassing is'. 
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wet.' Art. 113 lid 1 Grondwet bepaalt dat de berechting van strafbare feiten is opgedragen aan 
de rechterlijke macht. Hiermee wordt in de eerste plaats de competentie van de rechterlijke macht 
tot berechting van strafbare feiten vastgelegd. Naast een bevoegdheidstoedeling stelt deze bepaling 
volgens Mevis ook een norm met een rechtsbeschermende constitutionele streldcing. Deze norm 
bepaalt dat een onafhankelijke instantie, de rechterlijke macht, belast is met de berechting van 
strafbare feiten. Dit impliceert volgens Mevis dat het opleggen van straffen in beginsel slechts is 
voorbehouden aan de onafhankelijke rechter op een wijze die recht doet aan zijn onafhankelijke 
positie. Mevis omschrijft dit als de 'materiele betekenis' van 'berechting' in art. 113 lid 1 Grond-
wet.' Echter, deze betekenis heeft de wetgever niet aan (de bestanddelen van/de begrippen in) art. 
113 lid 1 Grondwet gegeven. De betekenis van begrippen als 'rechterlijke macht', 'berechting' en 
Istrafbare feiten' in art. 113 lid 1 Grondwet worden meer formeel genterpreteerd. 

Het begrip 'rechterlijke macht' heeft in hoofdstuk 6 van de Grondwet geen functionele betekenis, 
maar verwijst naar het orgaancomplex. Dit betekent dat 'rechterlijke macht' niet zozeer ziet op de 
instantie die rechtspreekt, maar doelt op het orgaan rechterlijke macht, in de verhouding tot of 
analoog aan 'wetgevende macht' en uitvoerende macht' . 76  

'Berechting' heeft in art. 113 lid 1 Grondwet de betekenis van kennisneming en beslissing van 
geschillen. Dit betekent in beginsel dat, gezien het voorgaande, dat aan het orgaan rechterlijke 
macht de bevoegdheid toekomt tot kennisneming en beslissing in geschillen. Echter, volgens Bax 
betekent dit niet dat de wetgever niet andere organen zou mogen belasten met taken van berechting, 
zolang maar beroep op een onafhankelijk rechtelijke instantie open stmt." 

Tenslotte voor wat betreft het bestanddeel 'strafbare feiten'; bij de grondwetsherziening is 
aangegeven dat het begrip 'strafbare feiten' in art. 113 Grondwet ziet op feiten die in enigerlei 
algemene regeling strafbaar zijn gesteld en is gebruilct in de gangbare betekenis van deze woorden. 
Het gaat daarbij volgens de Memorie van Toelichting bij de grondwetsherziening niet om feiten 
die via het bestuursrecht bestraft lcunnen worden.' Dit is clan ook de reden waarom de ontwildceling 
van de vele regelingen waarin een bestuurlijke boete is opgenomen, op dit punt niet op gespannen 
voet staat met art. 113 lid 1 Grondwet. 

De gegeven uitleg van art. 113 lid 1 Grondwet heeft echter voor de wijze waarop in dit deel-
rapport de buitengerechtelijke boeteprocedure is vormgegeven - een buitengerechtelijke procedure 
birmen het strafrechtelijke kader - tot gevolg dat de procedure op gespannen voet staat met art. 113 

74 Zie met name M.J.H.T. Rikmenspoel, De beshmrlijke boete en art. 113 Grondwet: een spanningsveld, De 
Gemeentestem 1996, P.  7-11; R.J.G.M. Widdershoven, De bestuurlijke boete in de grondwet, NJB 1998, p. 
236-237 en P.A.M. Mevis, Constitutioneel strafrecht, (oratie EUR), Deventer 1998, p. 29-33. 

75 P.A.M. Mevis, a.w., p. 30. 
76 C.J. Bax, Inleiding en Commentaar op art. 112 en 116, in: P.W.C. Aldcermans en A.K. Koekoek (red.), De 

Grondwet, Zwolle 1992, p. 981-996 en 1016-1024. 
77 C.J. Bax, Commentaar op art. 112, in: a.w., p. 988. Zie in gelijke zin voor wat betreft het opleggen van 

bestuurlijke boetes R.J.G.M. Widdershoven, t.a.p., p. 237. 
78 Kamerstukken 11 1979-1980, 16 162, nr. 3, p. 6 en 11 en C.J. Bax, Commentaar op art. 113, in: a.w., p. 998- 

999. 
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lid 1 Grondwet. Immers, de bevoegdheid tot het opleggen van een boete in dit deelrapport is, 
gespiegeld aan art. 113 lid 1 Grondwet: 
a. niet opgedragen aan de rechterlijke macht; 
b. wel een vorm van berechting, en 
c. de feiten waarover het Openbaar Ministerie in het kader van de buitengerechtelijke procedure 

beslist, zijn strafbare feiten. 79  

Voor wat betreft het onder (a) gestelde; het Openbaar ministerie maalct organisatorisch gezien 
weliswaar onderdeel uit van het orgaancomplex rechterlijke macht. Het Openbaar Mini sterie komt 
dan ook niet voor in het organisatiebesluit van het ministerie van Justitie. Maar het Openbaar 
Ministerie in de persoon van de officier van justitie is constitutioneelrechtelijk gezien geen orgaan 
van de rechterlijke macht in de zin dat het met rechtspraak is belast.' Ook ten aanzien van het 
lcarakter van de feiten die door het Openbaar Ministerie in de buitengerechtelijke procedure lawmen 
worden beboet (c), bestaat geen onduidelijlcheid. Het betreffen strafbare feiten die in de gangbare 
betekenis strafbaar zijn gesteld in een algemene regeling. 

De spanning met art. 113 lid 1 Grondwet kan slechts worden weggenomen, indien het begrip 
'berechting' op een wijze wordt gernterpreteerd die ruimte laat voor een invulling waarbij andere 
organen belast mogen worden met berechting van strafbare feiten, onder de voorwaarde dat beroep 
op een onathankelijk rechtelijke instantie open staat. Deze interpretatie van art. 113 lid 1 Grondwet 
zou aansluiten op de wijze waarop het EHRM een dergelijke wijze van buitengerechtelijke 
bestraffing in het licht van art. 6 EVRM beoordeelt.' In deze interpretatie van art. 113 lid 1 
Grondwet wordt de spanning die de voorgestelde buitengerechtelijke procedure op dit punt bewerk-
stelligt, weggenomen. burners, afhankelijk van de uiteindelijke invulling van de procedure, kan 
de verdachte nadat de boete is opgelegd door het Openbaar Ministerie of nadat het Openbaar Mini-
sterie op het bezwaarschrift heefl beslist, beroep instellen op de onafhankelijke rechter. Deze kan 
het besluit tot het opleggen van de boete volledig toetsen, waardoor ook aan de 'materiele betekenis' 
van 'berechting' in art. 113 lid 1 Grondwet, zoals door Mevis voorgestaan, invulling wordt 
gegeven.' 

4.2 Art. 6 EVRM 

De specifiek strafrechtelijke normering wordt ten aanzien van het opleggen van straffen in het 
verdragsrecht tot uiting gebracht in onder andere art. 6 en 7 EVRM en art. 14 en 15 IVBPR. Art. 

79 Voor alle duidelijlcheid; de memorie van toelichting bij de grondwetsherziening maakt [evens duidelijk dat de 
bevoegdheden van het Openbaar Ministerie tot seponeren en transigeren niet lumen worden vereenzelvigd 
met de uitoefening van een rechterlijke mak, omdat de uitoefening van deze bevoegdheden er juist toe leidt dat 
er geen berechting van het strafbare feit plaatsvindt en derhalve niet is te kenschetsen als een vorm van 
rechtspreken. Kamerstuldcen 111979-1980, 16 162, nr. 8, p. 8. 

80 Kamerstuklcen 11 1996-1997, 25 392, re. 3, p.21  en Kamerstulcken 11 1998-1999, 24 034, nr. 30, p. 9-10. 
81 Zie hierover nader par. 4.2. infra. Vgl. tevens Paz en Widdershoven noot 77 supra. 
82 Vgl. PAM. Mevis, a.w., p. 30 en 33. 
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14 1VBPR en art. 6 EVRM vormen elkaars complement, echter de invloed van art. 14 IVBPR is 
beperlcter clan die van art. 6 EVRM." Derhalve zal in het navolgende slechts expliciet op de norme-
ring van art. 6 EVRM worden ingegaan. Naar art. 14 IVBPR wordt in dit deelrapport slechts dan 
verwezen, indien bij de behandeling van het onderwerp dit artikel de waarborgen van art. 6 EVRM 
aanvult. 

De buitengerechtelijke procedure is een procedure welke is aan te merken als het instellen van 
vervolging ('criminal charge') in de zin van art. 6 EVRM. Naast de omstandigheid dat de boete 
wordt opgelegd door het Openbaar Ministerie in het kader van het strafrecht, is de boete een sanctie 
met een bestraffend, repressief karakter, dat wil zeggen dat de sanctie slechts strekt tot het vergelden 
van wat in strijd met het recht is verricht." Met name op grond van dit bestraffende karalcter dient 
het opleggen van deze boete te worden beschouwd als het instellen van een vervolging - een 'crimi-
nal charge' - in de zin van art. 6 EVRM." Dit heeft tot gevolg dat de toepassing van deze boete, 
naast de normering welke volgt uit de omstandigheid dat de boete wordt opgelegd binnen het 
strafrechtelijke kader, wordt genormeerd door diverse specifieke rechtswaarborgen inzalce het in 
art. 6 EVRM gegarandeerde recht op een behoorlijk proces.' 

De invloed van het EVRM op de Nederlandse wetgeving en rechtspraak is in de jaren tachtig 
sterk toegenomen. In het bijzonder art. 6 EVRM speelt daarin een belangrijke rol." Art. 6 EVRM 
geeft een catalogus van rechtswaarborgen die in zijn geheel wordt omschreven als het recht op 
een behoorlijk proces. Het recht op een behoorlijk proces is dan ook een overkoepelend begrip 
dat bestaat uit diverse, sterk met elkaar samenhangende rechtswaarborgen, die ieder afzonderlijk 
een deel van het recht op een behoorlijk proces venrullen. Op grond van art. 6 lid 1 EVRM gelden 
ten aanzien van de toepassing van de boete een reeks rechtswaarborgen, welke samenhangen met 

83 Vgl. L.J.J. Rogier, De eigen betekenis van art. 14 IVBPR, NJCM-bulletin 1994, P.  879-893. 
84 A.R. Hartmann en P.M. van Russen Groen, a.w., p. 76-86. Zie nader over het onderscheid in de aard van de 

sancties onder andere: J.J. Oostenbrinlc, Administratieve sancties, Utrecht 1967, p. 134-136; W. Duk, Tanden 
van het recht, Zwolle 1973 en L.J.J. Rogier (1992), a.w., p. 30-33. 

85 EHRM 21 februari 1984, Publ. ECHR, Series A Vol. 73 (Ozttirk). Vgl. tevens: EHRM 26 augustus 1987, Publ. 
ECHR, Series A Vol. 123 (Lutz); EHRM 24 februari 1994, Publ. ECHR, Series A Vol. 284 (Bendenoun); 
EHRM 23 oktober 1995, Pub!. ECHR, Series A Vol. 328 A/B/C (Schmautzer/Umlauft/Gradinger); EHRM 23 
olctober 1995, Publ. EOM, Series A Vol. 329 A/B/C (Pramstaller/Palaoro/Pfarnneier) en EHRM 24 september 
1997, nr. 93/1996/712/909 (Garyfallou AEBE). 

86 Ook buiten het forrnele kader van het strafrecht, in het bijzonder in het bestuursstrafrecht, wordt de specifiek 
strafrechtelijke nonnering ten aanzien van het opleggen van straffen tot uiting gebracht in de gelding van onder 
andere art. 6 en 7 EVRM en art. 14 en 15 IVBPR. De Association Internationale de Droit Penal stelt dienaan-
gaande: '(A)dministrative penal law resembles criminal law in that it provides for the imposition of retributive 
sanctions. This similarity requires application of the imposition of the basic principles of criminal law and of 
due process to the field of administrative penal law (cf. Art. 14 of the International Convenant of Political and 
Civil Rights; Art. 6 of the European Convention on Human Rights)'. Stelling 4 van de Draft Resolutions, welke 
zijn opgesteld tijdens het XIVth International Congres on Penal Law met als thema 'The legal en practical 
problems posed by the difference between criminal law and administrative penal law', Revue Internationale 
de Droit Penal 1988 (Vol. 59), p. 524. 

87 A.R. Hartmann en P.M. van Russen Groen, a.w., p. 66-68. 
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het recht op een behoorlijk proces bij het instellen van can vervolging." Zo behelst het recht op 
een behoorlijk proces de expliciet vermelde rechtswaarborgen als openbare behandeling van de 
zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijke en onpartijdig gerecht. Art. 6 lid I 
EVRM geeft echter geen limitatieve opsomming van rechtswaarborgen betreffende het recht op 
een behoorlijk proces. Naast de vermelde rechtswaarborgen vallen onder art. 6 EVRM impliciet 
het recht op toegang tot een onafhankelijke rechter en het recht om aanwezig te zijn op de zitting.' 
Met name van belang bij het instellen van een vervolging is dat onder het recht op een behoorlijk 
proces ook valt het uitgangspunt dat niemand mag worden gedwongen zichzelf te incrimineren - 
ook wel omschreven als de nemo tenetur-rechtswaarborg - en dat aan de betrokkene een zwijgrecht 
toekomt." 

Art. 6 lid 2 en 3 EVRM geven can nadere uftwerIcing aan het recht op een behoorlijk proces 
bij het instellen van can vervolging.' In art. 6 lid 2 EVRM wordt de onschuldpresumptie verwoord: 

rEen leder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte 
is komen vast te staan.' 

De uitleg die aan de onschuldpresumptie wordt gegeven, houdt belcnopt omschreven in dat de 
wetgever, de rechter en de autoriteiten die zich met de vervolging bezighouden, de betroldcen burger 
niet reeds als een veroordeelde mogen aanmerken. n  De onschuldpresumptie in art. 6 lid 2 EVRM 
heeft derhalve een rechtsnormatieve betekenis, in de zin dat de onschuldpresumptie fimgeert als 

88 Zie onder andere: P. van Dijk en G.J.H. van Hoof, De Europese Conventie in theorie en praktijk, Nijmegen 
1990, p. 352-377 en D.J. Harris, M. O'Boyle and C. Warbrick, Law of the European Convention on Human 
Rights, London/Dublin/Edinburgh 1995, p. 196-241. 

89 Vgl. onder andere: het recht op toegang tot een rechter in EHRM 21 februari 1975, Publ. ECHR, Series A Vol. 
18, ! 36 (Golder) en het recht om ter terechtzitting aanwezig te zijn in EHRM 12 februari 1985, Pub!. ECHR, 
Series A Vol. 89, '27 (Colozza) en EHRM 6 december 1988, Publ. ECHR, Series A Vol 146, 178  (Barbera, 
Messegue and Jabardo). 

90 EHFtM 25 februari 1993, Pub!. ECHR, Series A Vol. 256, ' 44 (Funke); EHRM 8 februari 1996, nr. 
41/1994/488/570, ' 45 (Murray); EHRM 17 december 1996, nr. 43/1994/490/572, '68 (Saunders) en EHRM 
20 olctober 1997, nr. 82/1996/671/893, '46 (Serves). 

91 Zie onder andere: EHRM 12 februari 1985, Pub!. ECHR, Series A Vol. 89, '26 (Colozza); EHRM 7 oktober 
1988, Publ. ECHR, Series A Vol. 141,' 25 (Salabialcu); EHRM 6 december 1988, Pub!. ECHR, Series A Vol. 
146, '67 (Barbera, Messegue en Jabardo); &WM 20 november 1989, Publ. ECHR, Series A Vol. 166, ' 39 
(Kostovski); EHRM 19 december 1989, Publ. ECHR, Series A. Vol. 168, ' 62 (Kamasinsld) en EHRM 10 juni 
1996, nr. 7/1995/513/597, ' 52 (Benham). Het begrip 'criminal charge' in art. 6 lid 1 EVRM is gelijk aan 
'charged with a criminal offence in de art. 6 lid 2 en 3 EVRM. Zie EHRM 25 augustus 1987, Publ. ECHR, 
Series A Vol. 123, '52 (Lutz). 

92 Vgl. H.L. Packer, The limits of the criminal sanction, Stanford/California 1969, p. 161: 1(1)t means that the until 
there has been an adjudication of guilt by an authority legally competent to make such an adjudication, the 
suspect is to be treated, for reasons that have nothing whatever to do with the probable outcome of the case, 
as if his guilt is an open question. Vgl. verder P. van Dijk en G.J.H. van Hoof, a.w., p.292-293 en 377-381 
en D.J. Harris, M. O'Boyle and C. Warbrick, a.w., p.241-248. 
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maatstaf van behoren ten aanzien van het handelen van de vervolgende instantie.' Tenslotte worden 
in art. 6 lid 3 EVRM diverse verdedigingsrechten aan de betrokkene toegekend zoals de rechts-
waarborg dat een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, het recht heeft op rechtsbijstand en 
om respectievelijk getuigen a charge te ondervragen of te doen ondervragen en getuigen a &charge 
op te roepen en te ondervragen." 

In art. 6 EVRM worden niet alleen de betreffende rechtswaarborgen van het recht op een behoor-
lijk proces verwoord, ook de daaraan ten grondslag liggende uitgangspunten zijn van belang. Het 
recht op een behoorlijk proces is gestoeld op drie sterk met elkaar samenhangende uitgangspunten. 
Dit zijn het uitgangspunt van een accusatoire procesvorm, het onmiddellijkheidsbeginsel en het 
uitgangspunt van 'equality of arms'." 

Meer concreet terzake van de buitengerechtelijke procedure zijn van belang de antwoorden op 
de vragen: 
a. in hoeverre de rechtswaarborgen van art. 6 EVRM van toepassing zijn bij het opleggen van de 

boete en, 
b. vanaf welke moment de rechtswaarborgen gelden. In het navolgende zal op elk van de vragen 

een antwoord worden geformuleerd. 

Echter, daaraan .Voorafgaand client eerst te worden bepaald of buitengerechtelijke afdoening op 
grond van art. 6 EVRM is toegelaten. 

De rechtswaarborgen van art. 6 EVRM gelden in beginsel voor het beroep op de onafhankelijke 
rechter. Verwijzingen naar 'tribunal/gerecht', 'trial/terechtzitting' en 'the Court/de rechter' lijken 
te impliceren dat de toegekende rechtswaarborgen alleen gelden ten aanzien van procedures voor 
een onafhankelijke rechter. In tegenstelling tot de andere twee sporen in het drie sporenmodel (de 
lichte en de zware rechterlijke procedure) waar een onafhankelijke rechter de sanctie oplegt, wordt 
de sanctie in de buitengerechtelijke procedure opgelegd door het Openbaar Ministerie. Afhankelijk 
van de status die aan het Openbaar Ministerie wordt verleend, wordt derhalve de sanctie in het kader 
van de buitengerechtelijke procedure opgelegd door een publielcrechtelijk bestuursorgaan of een 
rechterlijk orgaan." Los van de discussie rondom de status van het Openbaar Ministerie, kan op 
deze plaats op grond van de uitleg door het EHRM dienaangaande worden gesteld dat bestraffing 
door bestuursorganen wordt geaccepteerd, mits de betrokkene de zaalc aan een onafhankelijke 

93 Vgl. H.L. Packer, a.w., p. 161 en 162: '(T)he presumption of innocence is a direction to officials about how 
they are to proceed, not a prediction of outcome. (...) The presumption of innocence is normative and legal'. 
Vgl. tevens N. Keijzer, Enkele opmerkingen over de praesumptio imiocentiae in strafzaken, in: Ch.J. Enschede 
e.a. (red.), Naar eer en geweten (Remmelink-bundel), Arnhem 1987, p. 235-250, i.h.b. p. 243. Keijzer stelt 
dienaangaande: '(D)e praesumptio innocentiae is niet cognitief, maar normatief van aard. Zij houdt niet een 
vermoeden omtrent feiten in, maar een regel van procesrecht'. 

94 Zie onder andere: P. van Dijk en G.J.H. van Hoof, a.w., p. 381-397 en D.J. Harris, M. O'Boyle and C. War-
brick, a.w., p. 249-272. 

95 Zie P. van Dijk en G.J.H. van Hoof, a.w., p. 352-360; A. den Hartog, a.w., p. 59-66; D.M.H.R. Gard, Het 
onmiddellijkheidsbeginsel in het Nederlandse strafproces, Arnhem 1994, p. 109-142 en D.J. Harris, M. 
O'Boyle and C. Warbrick, a.w., p. 202-210 en 214-215. 

96 Zie hierover nader par. 3.4.1. infra. 
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rechter kan voorleggen, waarbij de rechtswaarborgen van art. 6 EVRM worden nageleefd. Dit onder 
de motivering: 

'Conferring the prosecution and punishment of minor offences on administrative authorities is not inconsistent 
with the Convention provided that the person concerned is enabled to take any decision thus made against 
him before a tribunal that does offer the guarantees of Art. 6: 97  

Echter, deze wijze van bestraffing -de specifieke procedure, waarin voorafgaand aan de rechterlijke 
toetsing door een bestuursorgaan een boete wordt opgelegd- brengt met zich mee dat niet volledig 
kan worden voldaan aan de rechtswaarborgen die art. 6 EVRM stelt. Reeds in de zaalc Le Compte, 
Van Leuven en De Meyere stelt het Europese Hof hierover: 

Demands of flexibility and efficiency, which are fully compatible with the protection of human rights, may 
justify the prior intervention of administrative or professional bodies and, a fortiori, of judicial bodies which 
do not satin' the said requirements in every respect; the legal tradition of many member States of the Counsil 
of Europe may be invoked in support of such a system.''' 

Dit impliceert dat vanaf het moment dat er spraken is van een 'criminal charge' bij de toepassing 
van een boete in het kader van de buitengerechtelijke procedure, niet alle in art. 6 EVRM besloten 
liggende rechtswaarborgen onverkort gelden. Binnen het geheel van rechtswaarborgen waarop de 
verdachte zich kan beroepen, dient ten aanzien van de feitelijke aanspraken derhalve een onder-
scheid te worden gemaakt voor wat betreft de in het geding zijnde rechtswaarborgen. Een onverkor-
te aanspraak op alle rechtswaarborgen van art. 6 EVRM zou immers in tegenspraak zijn met de 
beperkingen die de buitengerechtelijke procedure als afdoeningsmodaliteit met zich meebrengt. 

De vraag in hoeverre de rechtswaarborgen van art. 6 EVRM van toepassing moeten worden 
geacht op de buitengerechtelijke procedure, dient derhalve gedifferentieerd te worden beantwoord. 
Voor de verdachte gelden vanaf het moment van de 'charge' in beginsel alle van toepassing zijnde 
rechtswaarborgen van art. 6 EVRM. Echter, de verdachte kan daarop gezien de betreffende 
procedure en de betreffende rechtswaarborg niet in gelijke zin als in de fase van het beroep op een 
onafhankelijke rechter aanspraak maken. 99  De gelding van bepaalde rechtswaarborgen tijdens de 

97 EHRM 21 februari 1984, Publ. ECHR, Series A Vol. 73, ' 49 en 56 (Ozttrk); EHRM 25 augustus 1987, Publ. 
ECHR, Series A Vol. 123,57 (Lutz) en EHRM 24 febniari 1994, Publ. ECHEL Series A Vol 284, '46 (Bende-
noun). 

98 EHRM 23 juni 1981, Publ. EMIR, Series A Vol. 43, ' 51 (Le Compte, Van Leuven en De Meyere). Vgl. verder 
onder andere: EHRM 17 januari 1970, Publ. ECHR, Series A Vol. II, '26 (Delcourt); EHRM 10 februari 
1983, Publ. ECHR, Series A Vol. 58, '29-30 (Albert en Le Compte); EHRM 21 februari 1984, Publ. ECHR, 
Series A Vol. 73, ' 56 (Ozttrk); EHRM 22 februari 1984, Publ. ECHI2, Series A Vol. 74, '28 (Sutter); EHRM 
26 oktober 1984, Publ. ECHR, Series A Vol. 86, '32 (De Cubber) en EHRM 28 mart 1990, Publ. ECHR, 
Series A Vol. 174, '44 (Granger). 

99 Vgl. hierover vanuit de bestuursrechtelijke invalshoek onder andere: D. SamIcalden en C.J. Kleijs-Wijnnobel, 
Handhaving Milieuwetten, Den Haag 1988, p. 50; A.W.M. Bijloos, Adzninistratieve boeten en art. 6 EVRM 
in Nederland, pre-advies Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van Belgie en Nederland, 
Zwolle 1989, p. 36; N. Verheij, 'Onder dexel van politic'. Het Nederlandse bestuursrecht onder het EVRM, in: 
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buitengerechtelijke procedure dient naar rriijn mening te worden beoordeeld met het oog op het 
doel waarvoor zij in het leven zijn geroepen. Dat doel ligt in elk geval opgesloten in het verdrags-
rechtelijke vereiste dat de wijze waarop de berechting plaatsvindt, dient te voldoen aan de vereisten 
van een behoorlijk proces bij het instellen van een vervolging. Dienaangaande stelt het Europese 
Hof in de uitspraak in de zaak Imbrioscia: 

'Other requirements of Article 6 - especially of paragraph 3- may also be relevant before a case is sent for 
trial if and in so far as the fairness of the trial is likely to be seriously prejudiced by an initial failure to comply 
with them'.' °°  

Met andere woorden; de verdachte dient in de fasen voorafgaand aan de rechterlijke toetsing op 
die rechtswaarborgen aanspraak te lcunnen maken, waarvan de naleving noodzakelijk moet worden 
geacht voor het bereiken van een behoorlijk proces. 1°1  De noodzaalc daartoe ligt dan in de omstan-
digheid dat de bescherming die deze rechtswaarborgen zouden hebben geboden tegen willekeurige 
bestaffing door de overheid, tijdens de rechterlijke fase niet meer kan worden geboden door deze 
rechtswaarborgen eerst dan te doen gelden. Niet naleving van deze rechtswaarborgen zou derhalve 
tot gevolg hebben dat het recht op een behoorlijk proces illusoir wordt. 

• Voor wat betreft het antwoord op de vraag naar het moment waarop de betreffende waarborgen 
van toepassing zijn, geldt op grond van de uitleg door het EHRM het volgende. Het beginpunt van 
de 'criminal charge' - veelal omschreven als de dies a quo - vangt aan vanaf het moment dat er 
inhoudelijk spraken is van een 'charge' in de zin van art. 6 EVRM. Dit is gewoonlijk het moment 
van inbeschuldigingstelling door de vervolgende instantie. Met andere woorden; het moment 
waarop de vervolgende instantie de verdachte officieel kenbaar maalct dat hij of zij een algemeen 
verbindend voorschrift heeft overtreden op grond waarvan een bestraffende sanctie kan worden 
opgelegd. Tijdens de buitengerechtelijke procedure is dat in de regel het moment waarop de ver-
dachte door het Openbaar Ministerie in kennis wordt gesteld van de omstandigheid dat aan hem 
een boete is opgelegd. Maar het moment dat er inhoudelijk spraken is van een 'charge' kan ook 
vo6r het moment van de officiele kennisgeving liggen. Dienaangaande stelt het Europese Hof: 

'Whilst "charge", for the purpose of Article 6 par. 1, may in general be defined as "the official notification 
given by the competent authority of an allegation that he has committed a criminal offence", it may in some 

A.W. Heringa e.a. (red.), 40 jaar Europees Verdrag voor de rechten van de mens, Leiden 1990, p. 225-248, 
i.h.b. p. 236-237; J.A. Smit, Bezwaar in belastingzaken, Deventer 1992, p. 86-88 en het rapport van de 
Commissie voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten, a.w., p. 41-42. 

100 EHRM 24 november 1993, Publ. ECHR, Series A Vol. 275, '36 (Imbrioscia). Vgl. E.A. Alkema, Telt de 
'voorfase' mee voor de redelijke termijn?, NJB 1994, p. 601-604, die stelt dat de teneur van de jurisprudentie 
van het Europese Hof is, dat de 'pre-trial proceedings steeds meer worden betrokken bij de toepassing van art. 
6 EVRM. 

101 Vgl. A. den Hartog, a.w., p. 119-125; M.W.C. Feteris, Fiscale administratieve sancties en het recht op een 
behoorlijk proces, Deventer 1993, p. 297-316; J.F.L. Roording, Sanctierecht in de belastingen en de sociale 
zekerheid, Nijmegen 1994, p. 24-25; Kamerstukken 11 1994-1995, 23 470, nr. 8, p. 5-7 en P.J. Wattel in zijn 
annotatie onder EHRM 24 februari 1994, Publ. ECHR, Series A Vol. 284 (Bendenoun) in BNB 1994, 175. 
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instances take the form of other measures which carry the implication of such an allegation and which 
likewise substantially affect the situation of the suspect as a result of a suspicion against him." 2  

Met andere woorden; als beginpunt van de 'charge' wordt door het Europese Hof aangemerkt het 
moment waarop de vervolgende instantie als gevolg van de tegen de betroldcene gerezen verdenking 
een handeling verricht, welke de situatie van de betrokkene daadwerkelijk beinvloedt. Gezien de 
stacking van art. 6 EVRM en de uitleg die daaraan wordt gegeven, is dat het moment waarop de 
betrokkene in de situatie geraakt dat hij of zij daadwerkelijk kan worden bestraft. Dat moment is 
aan te merken als het beginpunt van het instellen van de vervolging in de zin van art. 6 EVRM. 
Door welke handeling dat precies gebeurt, is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van 
het geval. Daarop is derhalve geen vooropgesteld en eenduidig antwoord te geven. Duidelijk is 
wel dater teruninste een redelijk vermoeden dient te bestaan omtrent onregelmatigheden, die lcun-
nen leiden tot het opleggen van een straf. Het kabinet heeft in zijn reactie op het rapport 'Handha-
ving door bestuurlijke boeten' van de Commissie voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten dien-
aangaande als standpunt geformuleerd, dat er spraken is van een 'criminal charge' op het moment 
waarop jegens een persoon vanwege de Staat een handeling is verricht, waaraan deze persoon in 
redelijkheid de gevolgtrelcking heeft kurmen verbinden dat aan hem een boete zal worden opge-
legd.' Dit standpunt sluit aan bij dat van de fiscale en strafkamer van de Hoge Raad. Dienaan-
gaande heeft de fiscale kamer vante Hoge Raad als beginpunt van de 'charge aangemerlct: 

'het tijdstip waarop vanwege de belastingadministratie jegens de belastingplichtige een handeling is verricht, 
waaraan deze in redelijkheid de verwachting heeft kunnen ontlenen dat de inspecteur een verhoging zal opleg- 

De strafkamer van de Hoge Raad stelt in dezen: 

102 EHRM 10 december 1982, Publ. ECHR, Series A Vol. 56, '52 (Fon). Vgl. onder andere: EHRM 27 februari 
1980, Pub!. ECHR, Series A Vol. 35, ' 46 (Deweer); EFIRM 15 juli 1982, Publ. ECHR, Series A Vol. 51, ' 73 
(Eckle); EHRM 10 december 1982, Publ. ECHR., Series A Vol. 57, ' 34 (Corigliano) en EHRM 21 februari 
1984, Publ. ECHR, Series A Vol. 73,' 55 (OzttIrk). Vgl. recent ECHR 11 april 1996, ' 26 (HJB/Nederland), 
NJCM-bulletin 1997, p. 315 -319 ant. Myjer. 

103 Kamerstulcken 11 1993 - 1994, 23 400 , VI, nr. 48, p. 14. Vgj. het rapport van de Commissie voor de Toetsing van 
Wetgevingsprojecten, a.w., p. 52 en 70-71, waar als het beginpunt van de 'criminal charge' wordt gesteld: '(...) 
als naar objectieve maatstaven beoordeeld de redelijke verwachting bestaat dat een boete zou lcunnen worden 
opgelegd'. Er dienen naar de mening van de commissie dus concrete aanwijzingen te bestaan dat de belang-
hebbende een beboetbare bepaling heeft gesehonden. 

104 UR 23 jurti 1993, BNB 1993, 271 m.nt. Wattel/FED 1993, 636 m.nt. Feteris. Deze invulling sluit [evens aan 
bij die van de strafkamer van de Hoge Raad: 'een vanwege de Staat jegens de betroklcene verrichte handeling 
waaraan deze in redelijkheid de verwachting heeft )(Lumen ontlenen dat tegen hem een strafvervolging zou wor-
den ingesteld'. Vgl. FIR 17 februari 1987, NJ 1987, 951; HR 2 juni 1987, DD 87.451; HR 23 juni 1987, DD 
87.494; HR 24 november 1987, NJ 1988, 563; HR 26 oktober 1993, NJ 1994, 629 m.nt. Corstens en HR 29 
olctober 1996, NJ 1997, 232 m.nt. SchalIcen. 
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'een vanwege de Staat jegens de betrokkene verrichte handeling waaraan deze in redelijkheid de verwachting 
heeft kunnen ontlenen dat tegen hem een strafvervolging zou worden 

Het van toepassing achten van de rechtswaarborgen van art. 6 EVRM vanaf het genoemde moment 
wordt ondersteund door de reeds aangehaalde uitspraak van het Europese Hof in de zaak Imbrioscia. 
Daarin stelt het Europese Hof, onder verwijzing naar diverse andere uitspralcen: 

'Certainly 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", but it does not follow that the Article has no 
application to pre-trial proceedings. (...) Other requirements of Article 6 -especially of paragraph 3- may 
also be relevant before a case is sent for trial if and in so far as the fairness of the trial is likely to be seriously 
prejudiced by an initial failure to comply with them."' 

Deze uitleg heeft tot gevolg dat de rechtswaarborgen van art. 6 EVRM, waarvan de naleving nood-
zakelijk moet worden geacht voor het bereiken van een behoorlijk proces, ook van toepassing zijn 
tijdens de buitengerechtelijke procedure voorafgaand aan het beroep op de onalhankelijke rechter. 
Art. 6 EVRM heeft voor deze procedure als het ware een 'reflexwerking 1 . 1" 

5. Voorlopige conclusie 

Op grond van het voorgaande kan voorlopig worden geconcludeerd dat, tegen de achtergrond van 
de ideeen die op dit punt binnen het strafrecht leven en de recente bestuursrechtelijke ontvvildcelin- 

105 Vgl. HR 17 februari 1987, NJ 1987, 951; HR 2 juni 1987, DD 87.451; HR 23 juni 1987, DD 87.494; HR 24 
november 1987, NJ 1988, 563; HR 26 olctober 1993, NJ 1994, 629 m.nt. Corstens en FIR 29 oktober 1996, NJ 
1997, 232 m.nt. Schalken. 

106 HRM 24 november 1993, Publ. ECHR, Series A Vol. 275, '36 (Imbrioscia). Dit onder verwijzing naar EHRM 
8 juni 1976, Publ. ECHR, Series A Vol. 22, ' 91 (Engel); EHRM 28 november 1978, Publ. ECHR, Series A 
Vol. 29, '48 (Luedicke, Belkacem and Koc); EHRM 28 juni 1984, Publ. EHRM, Series A Vol. 80, ' 95-99 
(Campbell and Fell); EHRM 30 september 1985, Publ. ECHR, Series A Vol. 96, ' 17 (Can); EHRM 30 maart 
1989, Publ. ECHR, Series A Vol. 151, '37 (Lamy); EHRM 19 december 1990, Publ. ECHR, Series A Vol. 
191, '36 (Delta); EHRM 24 mei 1991, Publ. ECHR, Series A Vol. 205, '28 en 36 (Quaranta) en EHRM 28 
november 1991, Publ. ECHR, Series A Vol. 220, '46-51 (S. v. Switzerland). Zie tevens de verwijzing naar de 
uitspraak in de zaalc Imbrioscia in EHRM 8 februari 1996, nr. 41/1994/488/570, '62 (Murray)/NJ 1996, 725 
m.nt. Knigge. 

107 De term is van Smit, die de term in verband brengt met de notmerende werking van de rechtswaarborgen van 
art. 6 EVRM tijdens het instellen van bezwaar in fiscale zaken. J.A. Smit, a.w., p. 84-90. Ter ondersteuning 
van de gelding van art. 6 EVRM in de primaire en bestuurlijke fase kan tevens worden gesteld dat er nog geen 
spralcen is van 'determination' van de 'criminal charge', omdat terzake van het besluit tot het opleggen van een 
bestuurlijke boete nog geen definitieve, onaantastbare uitspraak is verkregen. Met andere woorden; het besluit 
tot het opleggen van de bestuurlijke boete heeft nog geen formele rechtslcracht of gezag van gewijsde verlcre-
gen. Zie EHRM 17 januari 1970, Publ. ECHR, Series A Vol. 11, '25 (Delcourt). Zie nader over de dies ad 
quem van de 'criminal charge', M.L.W.M. Viering, Het toepassingsgebied van art. 6 EVFtM, Zwolle 1994, p. 
191-195. 
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gen en op grond van de afwegingsfactoren van het onderzoeksproject 'Strafvordering 2001, een 
voorstel voor een buitengerechtelijke boeteprocedure in het kader van strafvordering past binnen 
het kader van de ontwilckelingen birmen de rechtshandhaving. Getoetst aan zowel de Grondwet 
als art. 6 EVRM, blijkt dat er geen belemmeringen worden amigetroffen. De precieze invulling 
van het voorstel zal echter pas in het tweede onderzoeksjaar nacler gestalte krijgen. Daarbij zullen 
onder meer de in paragraaf 3.2. genoemde aspecten worden onderzocht. 



2 Berechting in aanwezigheid en betekening van de dagvaarding 

Mr. H.ME. Lameris-Tebbenhoff Rijnenberg 

1. Aanduiding onderwerp 

Sinds de totstandkoming van het Wetboek van Strafvordering van 1926 heeft de verdachte in het 
Nederlandse strafproces in beginsel het recht om met ter zitting te verschijnen. Het ontbreken van 
een verplichting maalct het moeilijk aan de bereikbaarheid van de verdachte eisen te stellen, terwijl 
die bereikbaarheid als gevolg van de maatschappelijke ontwikkeling juist een steeds groter pro-
bleem is geworden. 

In 1985 werd ter bestrijding van de betekeningsproblemen het fonnele woonplaatsbegrip in het 
Nederlandse strafproces geIntroduceerd. In 1994 werd de betekeningsregeling verder geformali-
seerd: betekening aan het adres volgens de gemeentelijke basisadministratie werd verplicht. Het 
doel om de verdachte metterdaad te bereiken lijkt aldus ondergeschilct te zijn gemaalct aan het doel 
om een rechtsgeldige betekening te bewerkstelligen. 

Na een bespreking van de geldende wettelijke regelingen van de aanwezigheid van de verdachte 
ter terechtzitting en de betekening van de dagvaarding, worden deze regelingen in het navolgende 
aan het EVRM getoetst en vergeleken met oplossingen en uitgangspunten in het Duitse, Franse 
en Engelse strafprocesrecht. Vervolgens worden uitgangspunten voor nieuwe regelingen ontwildceld 
en besproken. 

2. Geldend recht 

2.1 Schets van de wettelijke regeling: kenmerkende voorzieningen 

Aanwezigheid van de verdachte ter terechtzitting 
Het Wetboek van Strafvordering kent geen algemene, maar wel een bijzondere verschijningsplicht. 
Als de rechter de aanwezigheid van de verdachte gewenst vindt, kan hij in plants van verstek te 
verlenen - of later als hij reeds verstek heeft verleend - verdachtes verschijning gelasten (art. 278 
lid 2 j° 398 Sv). Desgewenst kan hij ook zijn medebrenging gelasten (art. 278 lid 2j° 398 Sv). 
Daaniaast is de verdachte die ten tijde van het plegen van het felt de leeftijd van 18 jaren nog niet 
heeft bereikt, verplicht in persoon te verschijnen (art. 495a lid 1 Sv). 

De verdachte heeft op grond van het Wetboek van Strafvordering wel het recht om bij zijn be-
rechting tegenwoordig te zijn. Dit recht wordt gedestilleerd uit de Verdachte toegekende verde-
digingsmogelijkheden ter terechtzitting. Uit het aanwezigheidsrecht vloeit voort dat een verdachte, . 
die thet ter zitting is verschenen, maar wel te kennen heeft gegeven bij zijn berechting tegenwoordig 
te willen zijn, in sommige gevallen recht heeft op aanhouding van de behandeling, zodat hij de 
gelegenheid krijgt haar alsnog bij te wonen. Het aanwezigheidsrecht is echter niet absoluut. Ter 
beoordeling van een aanhoudingsverzoek weegt de rechter het belang van de verdachte af tegen 
het belang van een snelle en voortvarende strafvordering. Als het verdedigingsrecht op een andere 
manier gerealiseerd kan worden, telt het aanwezigheidsbelang van de verdachte minder zwaar.' 

1 	HR 12 juni 1990, NJ 1990, 834, m.nt. ThWvV. 
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Ms de verdachte op de dienende dag niet ter terechtzitting verschijnt en zich niet laat verdedigen 
door een daartoe uitdrulckelijk gemachtigde raadsman of zich - indien mogelijk - niet laat 
vertegenwoordigen, verleent de rechter op grond van art. 280 (j° 398) Sv verstek. Alvorens tot 
verstekverlening over te gaan, moet de rechter onderzoeken of de dagvaarding conform de wet-
telijke voorschriften is betekend? Voor de beoordeling van de geldigheid van de betekening is niet 
van belang of de dagvaarding de verdachte ook daadwerkelijk bereikt heeft. 

Verstek wordt ook verleend, indien de verdachte geen gehoor geeft aan het bevel van de rechter 
om in persoon te verschijnen (art. 280j° 398 Sv). Ms de verdachte - of zijn gemachtigde raadsman 
of zijn vertegenwoordiger - in de loop van het onderzoek alsnog verschijnt, kan het verstek 
vervallen worden verldaard (art. 280 j° 398 Sv). 

Als de verdachte niet ter zitting verschijnt, heeft de rechter op grond van art. 281 Sv de be-
voegdheid de zaak aan te houden. Voordat de rechter tot aanhouding van de zaak overgaat, moet 
hij verstek verlenen. Is de verdachte op de nadere zitting wel aanwezig, dan moet het verstek ver-
vallen worden verklaard (art. 280 Sv). 

Het verstek wordt in de pralctijk verleend op vordering van de officier van justitie. 3  Na de 
verstelcverlening wordt het onderzoek voortgezet op de manier zoals in de wettelijke voorschriften 
is bepaald. Omdat daze voorschritlen uhgaan van een ter zitting aanwezige verdachte, is - om te 
voorkomen dat het onderzoek geen doorgang kan vinden - in de art. 329 an 331 lid 2 Sv bepaald 
dat waar de wet de toestemming, het horen of het woord voeren van de verdachte vordert, deze 
eisen vervallen als de verdachte afwezig is. 

Het Wetboek van Strafvordering van 1926 liet zich Met nit over de vraag of de raadsman het woord 
ter verdediging mocht voeren als de verdachte Set verscheen en tegen hem verstek werd verleend. 
AJgemeen werd echter aangenomen dat de wetgever het optreden van de raadsman na verstelcverle-
ning uitsloot.`De aanwezigheid van de verdachte leverde met andere woorden verdedigingsrechten 
op. In HR 26 februari 1980, NJ 1980, 246, m.nt. ALM, oordeelde de Hoge Raad dat de raadsman 
van een afwezige verdachte slechts de verdediging mocht voeren als klemmende redenen de 
verdachte verhinderden ter terechtzitting te verschijnen. Eind 1994 herzag de Hoge Raad onder 
invloed van de uitspraken van het EHRM in de zaken Lala en Pelladoah zijn Idemmende redenens-
jurisprudentie met betreklcing tot verdediging bij verstek en oordeelde dat de afwezige verdachte 
hetzelfde verdedigingsrecht heeft als de aanwezige verdachte. 5  

Sinds 1 februari 1998 kent het Wetboek van Strafvordering een regeling van de verdediging 
van de afwezige verdachte. Art. 279 lid 1 Sv bepaalt dat de niet verschenen verdachte zich ter 

2 	Opgemerkt watt dat art. 278 Sv de rechter verplicht, indien de verdachte niet verschijnt, de dagvaarding nietig 
te verIclaren als deze niet op geldige wijze is uitgereikt. Onduidelijk is hoe deze vemlichting zich verhoudt tot 
de in art. 590 Sv aan de rechter gegeven bevoegdheid am de dagvaarding nietig te verklaren als de uitreiking 
niet conform de art. 588 lid 1 en 3 en 589 Sv is geschied. 

3 	Dit is historisch verklaarbaar, omdat de berechting bij verstek ward beschouwd als recht van de °Meier van 
justitie. Zie G. Knigge, Van afwezend gebleven beklaagden, Groninger opmerkingen en mededelingen, Groningen 
1992, p. 106. Verste1cverlening is niet athankelffic van een vordering van de °Meier van justitie.Ingevolge art. 
328 Sv kan de officier verstekverlening vorderen, maar Cr is sprake van een ambtshalve bevoegdheid - zo Met 
een plicht - van de rechter. Art. 280 Sv bepaalt namelijk: '(...) beveelt zij dat tegen de verdachte verstek wordt 
verleend (...), tenzij . 

4 	Tot invoering van de Bezuinigingswet in 1935, waarbij het rechtsmiddel verzet vrijwel geheel werd afge- 
schaft, stond destijds steeds verzet open tegen een verstekvonnis. 

5 	HR 6 december 1994, NJ 1995, 515, m.nt. AIDS. 
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terechtzitting kan laten verdedigen door een advocaat, die verklaart daartoe uitdrukkelijk te zijn 
gemachtigd. De behandeling van de zaak wordt vervolgens geacht op tegenspraak te zijn gevoerd 
(art. 279 lid 2 Sv). De positie van de raadsman van de niet-verschenen verdachte is sinds de invoe-
ring van art. 279 Sv onduidelijk. De bedoeling van de wetgever met de nieuwe regeling is geweest, 
dat alleen de gemachtigde raadsman het woord ter verdediging mag voeren. De niet-gemachtigde 
raadsman mag slechts het woord voeren om bijvoorbeeld verdachtes afwezigheid te verlclaren of 
om schorsing van het onderzoek te bepleiten. 6  De scherpe scheiding die de nieuwe regeling aldus 
beoogt aan te brengen tussen het optreden van de gemachtigde en de niet-gemachtigde raadsman 
lijkt in de praktijk ni'et algemeen te worden gehandhaafd. 7  

Betekeningsregeling 
Hoofdregel is dat een gerechtelijke mededeling, tenzij de wet anders bepaalt, door toezending per 
gewone of aangetekende brief ter kennis van de betrokkene dient te worden gebracht. Dagvaardin-
gen en aanzeggingen van het openbaar ministerie worden steeds betekend (art. 585 lid 3 Sv). De 
betekening bestaat uit uitreiking van het betreffende schrijven (art. 586 Sv). Deze uitreilcing wordt 
in het algemeen verzorgd door de postbode en in bijzondere gevallen door de in het tweede lid van 
art. 587 Sv genoemde ambtenaren en functionarissen. Van de uitreilcing wordt een akte opgemaalct, 
die verschillende gegevens moet bevatten (art. 589 Sv). 

Voorop staat dat getracht moet worden de betekening in persoon te laten plaatsvinden. 8  De 
betekening in persoon is immers zowel in het belang van de verdachte als van een snelle en effi-
ciente procedure. Voorgeschreven is betekening in persoon echter alleen indien de verdachte is 
gedetineerd ter zake van dezelfde zaak als waarop het te betekenen stuk betreldcing heeft (art. 588 
lid 1 sub a Sv) of als de wet haar in een specifiek geval verplicht stelt (art. 366 lid 2 Sv). 

Voor de gevallen waarin betekening niet in persoon is toegelaten, stelt art. 588 lid 1 sub b Sv 
een rangorde vast van adressen waarop getracht moet worden het te betekenen stuk uit te reiken. 9  
Net onderscheidt daartoe drie mogelijke situaties: 
- de geadresseerde is als ingezetene w  ingeschreven in de basisaciministratie persoonsgegevens; 
- de geadresseerde is niet als ingezetene ingeschreven in de basisaciministratie persoonsgegevens, 

maar van hem is wel een woon- of verblijfplaats bekend; 
- de geadresseerde is niet als ingezetene ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens 

en van hem is geen feitelijke I1  woon- of verblijfplaats bekend. 

6 	MvT, TK 1995-1996, 24 692, nr. 3, P.  14 en Handelingen TK 1996-1997, p. 4505. 
7 	Zie bijvoorbeeld de door Boksem en Wedzinga besproken uitspraak van de politierechter Leeuwarden 

(parketnr. 17/018054) in het Advocatenblad 1998, p. 1277 en 1278. 
8 	Tweede Nota van Wijziging, TK 1993-1994, 21147, nr. 10, p. 4. 
9 	Dit laat natuurlijk onverlet dat er situaties denkbaar zijn waarin een uitreiking in persoon op een andere plaats 

dan het GBA-adres of het feitelijke adres kan worden bewerlcstelligd, waardoor deze adressen geen rol -meer 
spelen in de betekeningsprocedure. Men denke hierbij bijvoorbeeld aan uiteiking van de dagvaarding aan een 
aangehouden verdachte in persoon in het kader van de 'aanhouden en uitreiken'-projecten. 

10 De Wet GBA maalct een onderscheid tussen lingeschrevene' en 'ingezetene'. Een 'ingeschrevene' is degene ten 
aanzien van wie in de basisadministratie een persoonslijst (d.w.z. het geheel van in art. 34 Wet GBA voor-
geschreven persoonsgegevens) is opgenomen. Een 'ingezetene' is een ingeschrevene op wiens persoonslijst niet 
diens overlijden of vertrek uit Nederland is aangetekend. 

11 Voorzover kan worden nagegaan, betekent de toevoeging van het woord 'feitelijke' niet dater een verschil bestaat 
tussen het begrip woon- of verblijfplaats van de tweede of derde mogelijkheid. 
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Met deze rangorde beoogde de wetgever uit te druldcen dat uitreiking van een te betekenen stuk 
op het GBA-adres in beginsel verplicht is 12 en in principe voldoende is om aan de betekeningsvoor-
schriften te voldoen. Gevolgen van eventuele onjuistheden in de GBA-gegevens komen daarbij 
geheel voor rekening van de betrokkene." Pas als de geadresseerde in het geheel niet voorkomt 
in de registers van de gemeentelijke basisadministratie, kan een eventuele feitelijke woon- of 
verblijfplaats in de betekeningsprocedure worden betrolcken. 

In de eerste twee gevallen wordt het te betekenen stuk aangeboden op het betreffende adres. 
Daar wordt het schrijven uitgereikt aan de geadresseerde in persoon of, als deze niet wordt aange-
troffen, aan een ander die zich op dat aches bevindt en zich bereid verklaart het stuk onverwijld 
aan de betrokkene te doen toekomen (art. 588 lid 1 sub b aanhefj° lid 3 sub a Sv). 

Indien op het aangegeven adres niemand aanwezig is, wordt een bericht van aankomst 
achtergelaten, het zogenaamde 'witje' (art. 588 lid 3 sub b Sv)." Daarin staat waar, wanneer en 
gedurende welke periode" het gerechtelijk schrijven kan worden opgehaald. Het bericht hoeft niet 
langer te vermelden dat het gerechtelijk schrijven door de griffier wordt toegezonden als het Met 
op aangegeven plaats wordt opgehaald Len bericht van aankomst hoeft niet te worden achtergelaten 
als het aches een pand betreft dat is afgebrand, afgebroken of 'dichtgespijkerd, onbewoonbaar en 
onbewoond" 6  of een woonboot die is weggesleept. 17  Het achterlaten van een bericht is in deze 
gevallen Met zinvol. Het uit te reiken schrijven wordt meteen naar de afzender teruggezonden, de 
'posticantoorfase' wordt overgeslagen. Len bericht van aanlcomst moet wel worden achtergelaten 
als het betreffende perceel er onbewoond uitziet. Een dergelijk pand kan immers feitelijk wet 
bewoond zijn." 

Op de in het bericht van aankomst vermelde plants (meestal het posticantoor) kan het stuk ver-
volgens - na deugdelijke legitimatie - worden uitgereikt aan de geadresseerde in persoon of diens 
mondeling of schriftelijk gemachtigde. Uitreiking aan een schriftelijk gemachtigde geldt daarbij 
als betekening in persoon (art. 588 lid 3 sub b Sv). 

12 Tenzij de dagvaarding op een andefe pleats aan de verdachte in persoon kan worden uitgereilct, bijvoorbeeld 
am s hij, na te zijn aangehouden, op het politiebureau verblij ft. 

13 Tweede Nota van Wijziging, TK 1993-1994, 21 147, nr. 10, p.4 en 5. 
14 Ook at eist de wet het niet, een bericht van aankomst !can ook worden achtergelaten als degene die zich op het 

aches bevindt niet de gerechtelijke mededeling maar wel het bericht wil aannemen. Zie MvA, BHEK 1988-1989, 
20661, nr. 101b, p. 1 en 2. Een bericht van aankomst hoeft niet te worden achtergelaten am s de aangetroffene 
bericht dat de geadresseerde niet op het betreffende aches woont of verblijft. 

15 Een gerechtelijk schrijven wordt gedurende de eerstvolgende zeven dagen na de dag van hostelling op het 
postkantoor bewaard, zie Circulaire nr. 302/888, H.D.O.R.R., 26 februari 1988 en Gerechtelijke brieven, 
naslagwerk P11' Post BV, 1995, p. 14. Als het stuk op een andere pleats dan het postkantoor - bijvoorbeeld 
op het bureau van de (parket)politie - wordt gedeponeerd, lijkt can periode van zeven dagen niet altijd in acht 
te hoeven worden genomen. InHR24 januari 1989, Dl) 89.237, respectievelijk HA 12 december 1989, NJ 1990, 
317, oordeelde de Hoge Read een bewaartermijn van zes respectievelijk vier dagen voldoende voor can rechts-
geldige betekening. Vergelijk A. Dijlcstra, Vademecum strafzaken, par. 26.1.10.3.1. 

16 Respectievelijk Hof Arnhem 25 september 1987, NJ 1988, 243, HR 19 juni 1990, NJ 1990, 782, nitt ThWvV 
en HR 27 februari 1990, NJ 1990, 503, m.nt. ThWvV. 

17 HR 3 maart 1992, Dl) 92.257. 
18 Vergelijk Gerechtelijke Brieven, p. 10. 
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• Indien op het aangegeven GBA-adres 19  memand genegen is de mededeling in ontvangst te nemen 
of als het stuk niet binnen de gestelde tijd wordt afgehaald, wordt het teruggezonden naar de afzen-
der (art. 588 lid 3 sub c Sv). Deze verifieert daarop het GBA-adres waarop vergeefs is aangeboden. 
Daartoe informeert hij bij de gemeente waarbinnen het vermelde aches is gelegen of degene voor 
wie het schrijven bestemd is op de dag van aanbieding en tenminste vijf dagen daarne op het 
aangegeven aches a1s ingezetene in de basisadministratie persoonsgegevens was ingeschreven. Ms 
uit deze verificatie blijkt dat de betroklcene op de dag van aanbieding of (den van de) vijf dagen 
daama op een ander aches dan het aanbiedingsadres stond ingeschreven, begint de uitreilcingsproce-
dure weer van voren af aan, nu aan de hand van het uit de basisadministratie verlcregen adres. Inclien 
echter blijkt dat de betrokkene gedurende deze tijd wel op het aanbiedingsadres als ingezetene stond 
ingeschreven, wordt het gerechtelijk schrijven uitgereikt aan de griffier van de rechtbank van het 
arrondissement waar de zaak zal dienen of laatstelijk heeft gediend. Met de uitreiking aan de griffier 
is de betekening voltooid. De griffier stuurt het stuk vervolgens onverwijld als gewone brief naar 
het GBA-athes waar het tevergeefs is aangeboden (art. 588 lid 3 sub c Sv). 

Indien de betrokkene niet als ingezetene is ingeschreven in de basisadministratie persoons-
gegevens en van hem ook geen feitelijke woon- of verblijfplaats bekend is (art. 588 lid 1 sub b, 
30 Sv, geschiedt de uitreiking aan de griffier van de rechtbank van het arrondissement waar de zaak 
za1 dienen of laatstelijk heeft gediend (art. 588 lid 1 sub, 3° Sv). Het schrijven wordt dan ter griffie 
opgelegd. Anders dan onder de gelding van de oude betekeningsregeling, hoeft de griffier het stuk 
niet meer aan de geadresseerde te doen toekomen, zodra diens aches in Nederland alsnog bekend 
wordt (art. 588 lid 5 Sv oud). Indien van de verdachte geen GBA-adres of feitelijke woon- of ver-
blijfplaats bekend is, moet het openbaar ministerie wel nagaan of de verdachte als afgestrafte (in 
Nederland) is gedetineerd. De Hoge Rand beschouwt de plants waar de verdachte als afgestrafte 
was gedetineerd als bekende verblijfplaats in de zin van art. 588 lid 1 sub b sub 3° Sv, met als 
gevolg dat gerechtelijke stukken aan dat adres betekend moeten worden.' 

Een persoon kan als ingezetene in een gemeente staan ingeschreven, zonder dat van hem een 
aches bekend is. In dit geval is vastgesteld dat de persoon in de betreffende gemeente woont, maar 
is zijn aches onbekend. Hij is dan in de gemeentelijke basisadministratie opgenomen met een 
zogenaamd 'puntadres' of '.adres'. Daarnaast kan iemand in de basisadministratie zijn opgenomen 
met een zogenaamd '0000-aches'. Dit houdt in dat is vastgesteld dat de betrokkene niet meer in 
Nederland woont, zonder dat bekend is naar welk land hij is geemigreerd. Anders dan art. 588 Sv 
veronderstelt, is de betrokkene in deze gevaIlen wel als ingezetene ingeschreven in de GBA, maar 
niet op een bepaald aches. Dit doet de vraag rijzen op welke wijze een gerechtelijk schrijven aan 
een betrokkene met een puntadres of een 0000-aches moet worden betekend. De hoofdregel van 
art. 588 lid 1 sub b, 10  Sv kan niet gehanteerd worden omdat de verdachte met een puntadres wel 
als ingezetene is ingeschreven, maar niet op een bepaald aches. Betekening dient in deze gevallen 

19 De wetgever heel niet geregeld wat er moet gebeuren als, bij afwezigheid van een GBA-adres, uitreiking aan 
een feitelijk adres niet lukt en niet gereageerd wordt op een aldaar achtergelaten bericht van aankomst (art. 588 
lid 1 sub b, 2° Sv). In de literatuur is voorgesteld dit gebrek (voorlopig) op te lossen door de situatie onder te 
brengen bij de omstandigheid 'dat de betroldcene geen inschrijvingsadres heeft en van hem Oen feitelijke woon-
of verblijfplaats bekend is' (art. 588 lid 1 sub b, 3° Sv). Betekening kan clan ook in dit geval plaatsvinden door 
uitreiking aan de griffier, zie Dijkstra, a.w., par. 26.1.10.1 en J.M. Reijntjes, De dagvaarding in strafzaken, 
Zwolle 1996, P.  49. 

20 Art. 66 Wet GBA verplicht iedere ingezetene die zijn adres wijzigt binnen vijf dagen na de wijziging daarvan 
schriftelijk aangifte te doen. Het niet nakomen van deze verplichting is strafbaar gesteld (art. 147 Wet GBA). 

21 HR 30 januari 1996, NJ 1996, 601 en NIB 1996, 22. Vergelijk Dijkstra, a.w., par. 26.1.10.3.h. 
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tech ingevolge art 588 lid 1 sub b, 2° en 3° Sv te geschieden, hoewel dat near de letter van de wet 
niet mogelijk is, omdat de verdachte wel als ingezetene is ingeschreven. Met het oog op de wetsge-
schiedenis en een redelijke wetsuitleg dient art. 588 lid 1 sub b, 2° en 3° Sv gelezen te worden als 
'indien de geadresseerde niet op an bekend adres als ingezetene is ingeschreven in de basisadmini-
state persoonsgegevens . . n  

Ala van de geadresseerde een woon- of verblijfplaats in het buitenland bekend is, geschiedt 
uitreiking van het gerechtelijk schrijven door uitreiking ter griffie en toezending aan het buitenland-
se adres (art 588 lid 2 Sv)." Het openbaar ministerie is belast met deze toezending, die - afhanke-
lijk van tussen de verschillende landen gemaakte afspraken - rechtstreeks of door tussenkomst van 
de bevoegde buitenlandse autoriteit geschiedt. Voor de Schengen-landent schrijft art. 52 van de 
Overeenkomst ter uitvoering van het Schengen-verdrag 24  bijvoorbeeld voor dat gerechtelijke 
stukken rechtstreeks over de post kunnen worden toegezonden.' Ms de toezending door interventie 
van een buitenlandse autoriteit geschiedt en deze meldt dat de mededeling aan de betrokkene is 
uitgereilct, geldt deze uitreiking als betekening in persoon, zonder dat daarvan tat cen alcte behoeft 
te blijken. 

Het nieuwe stelsel van betekeningsvoorschriften houdt zoals gezegd een rangorde in van adressen 
waar een dagvaarding moet worden aangeboden. Uitgangspunt daarbij is dat aanbieding aan het 
GBA-adres in beginsel verplicht en voldoende is voor een rechtsgeldige betekening.' s  Slechts in 
het geval dat de verdachte niet in de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven, moet 
de dagvaarding op het feitelijke adres worden aangeboden. Ms van de verdachte noch een GBA-
adres noch een feitelijk adres bekend is, dient de dagvaarding aan de griffier te worden uitgereilct. 

In twee gevallen kan van de wettelijke rangorde worden afgeweken. Als de verdachte naast een 
GBA-adres over een feitelijke woon- of verblijfplaats beschilct, lcan aan het laatste adres betekend 
worden, milts deze betekerting in persoon geschiedt. Uitreiking aan een huisgenoof op het feitelijke 
aches levert imxners geen geldige betekening op als de verdachte ook een GBA-adres heeft. Het 
staat het openbaar ministerie daarnaast vrij om op beide adressen een dagvaarding aan te bieden. n  
Ook in het laatste geval is betekening aan het feitelijke adres alleen geldig als zij in persoon 
geschiedt. 

In HR 26 november 1996, NJ 1997, 279 beoordeelde de Hoge Raad voor het eerst een zaak, 
waarin de appeldagvaarding ingevolge de nieuwe betekeningsregeling alleen was betekend aan 
het GBA-adres en niet aan het - daarvan afwijkende - feitelijke adres dat door de verdachte in de 

22 Zie Van Dorst in zijn conclusie bij HR 1 juli 1996, NJ 1997, 8. 
23 In het nieuwe art. 588 lid 2 Sv is de uitreiking aan de griffier geschrapt. Het schrappen van de griffier lijkt 

een nieuwe wijze van uitreiken te hebben gecreeerd: de uitreilcing door toezending. In de pralctijk geschiedt 
uitreiking aan een verdachte met een bekend adres echter door uhreiking ter griffie en toezending aan bet 
buitenlandse adres, zie HR 15 september 1997, NJ 1998, 115 en HR 3 maart 1998, nr. 160.630. 

24 Trb. 1990, 145, in werking getreden op 26 maart 1995. 
25 Zie voor een uitgebreidere beschrijving Reijntjes, De dagvaarding in strafzaken, p. 50-52. 
26 Zoals gezegd law dit onverlet dater situaties denkbaar zjjn waarin een uitreiking in persoon op een andere pleats 

dan het GBA-adres of het feitelijke adres !can worden bewerkstelligd, waardoor deze adressen geen rol meer 
spelen in de betekeningsprocedure. 

27 Tweede Nota van Wijziging, TIC 1993-1994, 21147, nr. 10, p.4 en 5. Volgens Van Dorst heeft de hveede 
uitzondering tot effect dat 'van de beoogde wijziging van het betekeningssysteem niet veel overblijff (conclusie 
bij HR 26 november 1996, NJ 1997, 279). 
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appelalcte was opgegeven. De Hoge Raad vond dat het Hof, door te oordelen dat de appeldagvaar-
ding rechtsgeldig was betekend, geen blijk had gegeven van een verkeerde rechts-opvatting. De 
Hoge Raad overwoog echter wel dat de appelrechter in een dergelijk geval, als de verdachte niet 
ter zitting aanwezig is en uit de stulcken niet blijkt dat (een afschrift van) de appeldagvaarding Obk 
aan het door de verdachte in de appelakte opgegeven feitelijke adres is toegezonden, dient te onder-
zoeken of er reden is het onderzoek ter zitting te schorsen, teneinde de verdachte in de gelegenheid 
te stellen bij het onderzoek aanwezig te zijn. De Hoge Raad voerde hiervoor aan dat er bij bete-
kening aan het GBA-adres van uitgegaan mag worden .dat een niet-verschijnende verdachte 
(stilzwijgend) afstand heeft gedaan van zijn aanwezigheidsrecht, tenzij er sprake is van uitdruldce-
lijke aanwijzingen voor het tegendeel. De opgave van een van het (formele) GBA-adres afwijkend 
feitelijk adres" of postbusadres' in de appelakte vormt in de visie van de Hoge Raad een dergelijke 
aanwijzing. Ook het opgeven van een van het feitelijk aches in Nederland afwijkend buitenlands 
adres door een huisgenoot bij de uitreiking van de appeldagvaarding wordt door de Hoge Raad 
als een aanwijzing voor het tegendeel aanvaard. 3°  Het opgeven van een van het (formele) GBA-
aches afwijkend feitelijk aches bij de politie levert volgens de Hoge Raad daarentegen Oen uitdruk-
kelijke aanwijzing op voor het feit dat de verdachte (in eerste aanleg) van zijn aanwezigheidsrecht 
gebruik wil maken.' 

In de gevallen waarin de Hoge Raad aanneemt dat de verdachte aangeeft van zijn aanwezig-
heidsrecht gebruik te willen maken, dient het openbaar ministerie de dagvaarding niet alleen aan 
het (formele) GBA-adres te betekenen, maar ook (een afschrift van) de dagvaarding naar het 
opgegeven feitelijke aches te sturen. Als dit laatste is nagelaten, is de dagvaarding wel geldig bete-
kend, maar dient de rechter te onderzoeken of er reden is het onderzoek ter zitting te schorsen ten-
einde de verdachte in de gelegenheid te stellen bij dat onderzoek aanwezig te zijn. 

2.2 Wetsgeschiedenis 

Aanwezigheid van de verdachte ter terechtzittine 
Onder de gelding van de Code d' Instruction Criminelle (1811-1838) was de reactie op de afwezig-
heid van de verdachte afhankelijk van de zwaarte van het vergrijp. Een niet-verschenen verdachte, 
die ter zake van een overtreding of een wanbedrijf terecht moest staan, kon bij verstek worden 
berecht.' De berechting van een misdaad kon niet buiten tegenwoordigheid van de verdachte plaats-
vinden. De verdachte die niet gevat kon worden of niet vrijwillig verscheen, werd na het verstrijken 
van een bepaalde tennijn 'wederspannig aan de wet' verklaard. Deze wederspannigverklaring had 
onder andere tot gevolg dat de zaak tegen de afwezige verdachte summier behandeld werd. Een 
inhoudelijk onderzoek naar schuld was in deze procedure niet uitgesloten, maar er werd geen onder- 

28 Bijvoorbeeld een detentie-adres, HR 14 olctober 1997, NJ 1998, 136. 
29 HR 25 maart 1997, DD 97.193. 
30 HR 4 februari 1997, NJ 1997, 348. 
31 HR 26 november 1996, NJ 1997, 279. Wellicht oordeelt de Hoge Raad anders als de verdachte in eerste aanleg 

uitdrukkelijk aan het openbaar ministerie verzoekt om de dagvaarding te betekenen op een ander adres dan het 
GBA-adres. 

32 Zie H.M.E. Larneris-Tebbenhoff Rijnenberg, Dagvaarding en berechting in aanwezigheid. De Nederlandse 
betekeningsregeling in rechtshistorisch en Europees perspectief, Amsterdam 1998, p. 34-36, 38-41, 46-49 
en 53-60. 

33 OpgemerIct wordt dat ook de verdachte die weliswaar in persoon ter terechtzitting verscheen of zich liet 
vertegenwoordigen, maar geen verweer voerde ten aanzien van de hoofdzaak, bij verstek werd berecht. 
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zoek naar de materiele waarheid ingesteld. De behandeling had een voorlopig karakter, omdat een 
veroordelinf van rechtswege haar kracht verloor als de verdachte op een later moment werd aan-
gehouden of zich vrijwillig meldde. De verdachte werd vervolgens alsnog via de gewone procedure 
berecht. 

Ilet eerste Nederlandse Wetboek van Strafvordering van 1838 kende een procedure voor de 
berechting van alle strafbare feiten. De reactie op het niet-verschijnen van de verdachte ter terecht-
rifting was echter niet eenvormig. Ter zake van een overtreding of een wanbedrijf kon de verdachte 
bij verstek worden berecht. Ter zake van een misdaad werd een afwezige verdachte wederspannig 
aan de wet verklaard, hetgeen inhield dat een beslissing over de zaak ten gronde werd uitgesteld 
en het bewijs in een korte voorprocedure werd zekergesteld. Als de verdachte voor het verstrijken 
van de verjaringstermijn - at dan niet vrijwillig - in handen van justitie lcwam, werd hij alsnog op 
de normale wijze berecht. 

Het Wetboek van Strafrecht van 1886 verving de driedeling in strafbare feiten (overtredingen, 
wanbedrijven en misdaden) door een tweedeling (overtredingen en misdrijven). Op grond van het 
Wetboek van Strafvordering van 1886 werden alle strafbare feiten in beginsel volgens hetzelfde 
model berecht. Het Wetboek kende daamaast en uniforme reactie op de afwezigheid van de 
verdachte ter terechtzitting: de rechtspleging bij verstek. Tegen de verdachte, die noch persoonlijk 
noch in de persoon van een ganachtigde verscheen, werd verstek verleend, waama de zaak vervol-
gens buiten verdachtes aanwezigheid ten principale werd behandeld. Van belang is dat aan de 
verstekbehandeling het recht op verzet gekoppeld werd. De rechtspleging bij verstek gold ook in 
hoger beroep. Hoewel de verdachte gezien de redactie van art. 150 Sv 1886 de vrije keuze had om 
al dan niet bij zijn berechting tegenwoordig te zijn, stond de persoonlijke verschijning van de 
verdachte de wetgever wet voor ogen. Het gevolg hiervan was dat art. 10 Sv 1886 aldus werd geIn-
terpreteerd dat de verdachte die zich wenste te verdedigen - bij de aanvang van het onderzoek - 
aanwezig diende te zijn. 

Betekeningsregeling 
Het Nederlandse strafproces kent sinds het Wetboek van Strafvordering van 1886 een eigen 
betekeningsregeling. Een op het strafprocesrecht gerichte betekeningsregeling was toen noodzake-
lij k, omdat enerzijds de voorlopige hechtenis minder werd toegepast en anderzijds de behandeling 
bij verstek als normaal werd geaccepteerd. De druk op de betekening werd vergfoot toen het verzet 
als remedie tegen de berechting bij afwezigheid Icwam te vervallen.Uitgaande van een kleine, over-
zichtelijke samenleving werd de deurwaarder met de uitvoering van de betekening belast. De nadruk 
van het betekenen lag op het bekendmaken, op het de verdachte op de hoogte brengen van het 
gerechtelijke schrijven. Het uitgangspunt daarbij was de feitelijke woon- of verblijfplaats van de 
verdachte. 

Ann de grondslagen van de betekeningsregeling veranderde tot 1985 niets. Wet wend nit bezuini-
gingsoverwegingen in 1935 de deurwaarder als 'uitreiker' vervangen door de postbode en werd 
in 1980 het aantal stuldcen dat betekend dient te worden beperlct. Het feitelijke adres bleef echter 
voorop staan en het accent van de betekeningsvoorschriften bleef liggen op het daadwerkelijk berei-
ken en op de hoogte stellen van de verdachte. 

In 1985 begon de wetgever deze uitgangspunten te verlaten. De complexiteit van de satnenleving 
en de toegenomen mobiliteit van haar burgers maakte dat de betekening steeds meer problemen 

34 Dit gebeurde niet als de verdachte was vrijgesproken of was ontslagen van rechtsvervolging. 
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opleverde. Het vooropstellen van de feitelijke woon- of verblijfplaats leidde er regelmatig toe dat 
een zaak die reeds bij de appe1rechter of zelfs de Hoge Raad was beland sneuvelde, omdat in eerste 
aanleg op een ander adres had moeten worden betekend.' Om deze problemen te verminderen 
werd de formele woon- of verblijfplaats geintroduceerd. Het accent van de betekeningsregeling 
verschoof daarmee van het bekendmaken van een gerechtelijk stuk aan de verdachte in de richting 
van het verkrijgen van een geldige betekening. 

In 1994 zag de wetgever zich genoodzaalct het uitgangspunt van het formele adres steviger te 
verankeren. Weliswaar hanteerde de Hoge Raad het formele aches en eiste alleen bij een verdachte 
zonder bekende woon- of verblijfplaats een onderzoek naar een eventueel detentie-adres, maar 
de lagere rechter ging nog regehnatig uit van het feitelijke aches. Ingevolge de sindsdien geldende 
betekeningsvoorschriften dient een stuk in beginsel betekend te worden aan het aches volgens de 
gemeentelijke basisadministratie. Een feitelijk aches wordt eerst in de betekeningsprocedure betrok-
ken als verdachte geen GBA-adres heeft. Door tal van fouten en vaagheden in de nieuwe beteke-
ningsprocedure lijkt een te groot optimisme omtrent het verminderen van het aantal nietige bete-
keningen niet op zijn plaats.' Bovendien is het waarschijnlijk dat de 'vvinst' die zou lcunnen ontstaan 
door het verminderen van het aantal nietigverklaringen van de dagvaarding teniet wordt gedaan 
door de stijging van het aantal aanhoudingen en oproepingen. In dit verband zij onder andere gewe-
zen op de recente jurisprudentie van de Hoge Raad," waaruit blijkt dat een feitelijk adres onder 
omstandigheden in de betekeningsprocedure moet worden betroldcen," 'op straffe van' een onder-
zoeksplicht en een eventuele aanhoudingsplicht van de rechter. 

De reden voor de verdere formalisering van het betekeningsadres moet zoals gezegd gezocht 
worden in de wens om een geldige betekening te bewerkstelligen. Deze geldigheidsfixatie heeft 
er toe geleid dat de oorspronkelijke grondslag van de betekeningsregels - de verdachte daadwerke-
lijk op de hoogte stellen van een gerechtelijk stuk - op de achtergrond is geraakt. Voor de dagvaar-
ding van de verdachte om ter zitting te verschijnen betekent dit dat haar oproepingsfunctie aan 
belang heeft ingeboet. 

Geconcludeerd kan worden dat de wetgever gepoogd heeft de in de laatste decennia ontstane 
betekeningsproblemen op te lossen door het ontwerpen van een regeling, die het mogelijk maakt 
op eenvoudige wijze een geldige betekening te verlcrijgen. Nog afgezien van het feit dat deze 
regeling tal van fouten en onduidelijkheden kent, kan men zich afvragen of dit een juiste keuze 
is geweest. Niet alleen is het oorspronkelijke doel van de betekening daardoor op de achtergrond 
geraalct, maar aannemelijk is ook dat zij een aantal andere problemen heeft opgeroepen. Zo vergt 
het 'opstarten' van de strafprocedure onder de huidige regeling weliswaar minder inspanning, maar 
deze 'winst' lijkt teniet gedaan te (kunnen) worden door een uitbreiding van het aantal aanhoudingen 
van het onderzoek ter zitting en de toename van executieproblemen. Daarnaast kan het afzwaldcen 
van de oproepingsfunctie van de dagvaarding een uitholling van het aanwezigheidsrecht van de 
verdachte tot gevolg hebben. 

35 A.J.A. van Dorst, Betekeningsperikelen in strafzaken, NIB 1988, p. 1135. 
36 Vergelijk de conclusies bij HR 27 februari 1996, NJ 1996, 466, HR 1 juli 1996, NJ 1997, 8 en HR 26 november 

1996, NJ 1997, 279. 
37 In gang gezet door HR 26 november 1996, NJ 1997, 279. 
38 Door daar ook een (afschrift van de) dagvaarding naar toe te sturen. 
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2.2.1 De motieven van de wetgever: wellce keuzen liggen aan de regeling ten grondslag 

Aanwezigheid van de verdachte ter terechtzitting 
Het Wetboek van Strafvordering van 1926 beantwoordt nergens de vraag of de verdachte verplicht 
is bij de behandeling van zijn zaak aanwezig te zijn. Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat 
de wetgever er enerzijds van uitging dat de verdachte nonnaliter ter terechtzitting zou verschijnen, 
!mar hem anderzijds Met tot verschijning wilde verplichten. 79  Een algemene verschijningsplicht 
werd met de volgende argtunenten verworpen.' Ten eerste diende de behandeling ter zitting in 
hoofdzaak accusatoir te zijn: 

'het geding wordt tegen hem als procespartij gevoerd en mag dus niet de staking hebben hem veer alles 
als bewijsmiddel tegen zich zelf te bezigen.' 

Ten tweede vond men een snelle afdoening in afwezigheid van de verdachte veelal te prefereren 
boven een uitgestelde behandeling in diens aanwezigheid. 41  Ten derde leek een verplichting om 
te verschijnen de verdachth in veel gevallen meer leed toe te brengen dan de eventueel op te leggen 
straf. Aan deze argumenten werd nog toegevoegd dat de mogelijlcheid van een behandeling bij 
verstek sinds haar invoering bij het Wetboek van Strafvordering van 1886 in de praktijk geen moei-
lijkheden had veroorzaalct." 

Het recht om in afwezigheid te worden berecht lijkt een grondbeginsel van het Nederlandse 
strafprocesrecht te zijn geworden. Uit de Memorie van Toelichting bij de Wet herziening onderzoek 
terechtzitting, die op 1 februari 1998 in werking is getreden, blijkt dat de wetgever, hoewel hi de 
voorkeur geeft aan berechting in aanwezigheid van de verdachte, geen verschijningsplicht voor 
de verdachte wil introduceren. In een poging om de wet in overeenstemming te brengen met de 
Europese Lala-rechtspraalc en daamaast de executie van - bij verstek gewezen - strafvonnissen 
te verbeteren, zijn de mogelijlcheden voor een procedure op tegenspraak vergroot. Voortaan wordt 
ook een behandeling buiten tegenwoordigheid van de verdachte als contradictoir beschouwd, als 
verdachtes raadsman op grond van een uitdrulckelijke machtiging ter terechtzitting het woord ter 
verdediging heeft gevoerd. 

Betekeningsregeling 
In 1994 zag de wetgever zich genoodzaalct om het formele adres als uitgangspunt van de beteke-
ningsregeling steviger te verankeren. Weliswaar hanteerde de Hoge Rand het forrnele aches en eiste 
alleen bij een verdachte zonder bekende woon- of verblijfplaats een onderzoek naar een eventueel 
detentie-adres, maar de lagere rechter ging nog regehnatig uit van het feitelijke aches. Ingevolge 
de sindsdien geldende betekeningsvoorschriften dient een stuk in beginsel betekend te worden aan 
het aches volgens de gemeentelijke basisadministratie. Een feitelijk aches wordt eerst in de 
betekeningsprocedure betroldcen als verdachte geen GBA-adres heeft. 

39 MvT, TIC 1913-1914, 286, nr. 3, p. 134. 
40 MvT, TIC 1913-1914, 286, nr. 3, p. 133. 
41 Bijvcorbee1d om bewijsmiddelen die anders verloren zouden lcunnen gaan, vast te leggen. 
42 De expliciete afwijzing van de verschijningsplicht door de wetgever leidde overigens that tot aanpassing 

van de telcst van art. 264 Sv 1886, dat in geenszins neutrale termen het standpunt van de wetgever van 1886 
verwoordde, door te spreken van een verdachte 'die in gebreke blijft op de aan hem gedane dagvaarding te 
verschijnen'. 
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De reden voor de verdere formalisering van het betekeningsailres moet zoals gezegd gezocht 
worden in de wens om een geldige betekening te bewerkstelligen. Deze geldigheidsfixatie heeft 
er toe geleid dat de oorspronkelijke grondslag van de betekeningsregels - de verdachte daadwerke-
lijk op de hoogte stellen van een gerechtelijk stuk - op de achtergrond is geraakt. Voor de dagvaar-
ding van de verdachte om ter zitting te verschijnen betekent dit dat haar oproepingsfunctie aan 
belang heeft ingeboet. 

De wetgever heeft geprobeerd de in de laatste decennia ontstane betekeningsproblemen op te 
lossen door het ontwerpen van een regeling, op grond waarvan relatief eenvoudig een geldige bete-
kening is te bewerkstelligen. Nog afgezien van het feit dat deze regeling tal van fouten en vaag-
heden kent, kan men zich afvragen of dit een juiste keuze is geweest. Niet alleen is het oorspron-
kelijke doel van de betekening daardoor op de achtergrond geraalct, maar aannemelijk is ook dat 
zij een aantal andere problemen heeft opgeroepen. Zo vergt het 'opstarten' van de strafprocedure 
onder de huidige regeling weliswaar minder inspanning, maar deze 'winst' lijkt teniet gedaan te 
(lcuruien) worden door een uitbreiding van het aantal aanhoudingen van het onderzoek ter zitting 
en de toename van executieproblemen. Daarnaast kan het afzwakken van de oproepingsfunctie 
van de dagvaarding een uitholling van het aanwezigheidsrecht van de verdachte tot gevolg hebben. 

2.2.2 Consequenties van de wettelijke regeling 

Kenmerkend voor het Nederlandse strafproces is dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen 
zware en lichte strafbare feiten. De manier van procederen is in grote lijnen steeds dezelfde. Dit 
maalct het stelsel gemaldcelijk te overzien, maar zorgt er tegelijkertijd voor dat de wijze van proce-
deren niet is toegesneden op de belangen die er voor de verdachte op het spel staan. Een ander 
belangrijke karakteristiek van ons strafprocesrecht is dat de verdachte niet bij zijn berechting tegen-
woordig hoeft te zijn. 

De verdachte heeft in het Nederlandse strafproces dus in beginsel" het recht om verstek te laten 
gaan, of hij nu terecht moet staan ter zake van een licht of een zwaar vergrijp. Deze keuze voor 
het verstelcrecht heeft verschillende consequenties. 

Ten gevolge van de keuze voor het verstekrecht ligt de nadruk niet op het garanderen van 
verdachtes aanwezigheid ter zitting, maar op het bereiken van de verdachte. Daarbij komt dat de 
bereikbaarheid van de verdachte de verantwoordelijkheid van justitie is geworden. Dat het in 1886 
in Nederland mogelijk werd om alle zaken bij verstek af te doen, leidde er uiteindelijk toe dat de 
verdachte niet meer voorlopig gehecht kon worden om te voorkomen dat hij zich aan zijn berechting 
zou onttreldcen. Om voorarrest te kunnen toepassen werd een speciale rechtvaardiging nodig. Het 
igevaar voor vlucht' werd weliswaar een grond voor voorlopige hechtenis, maar alleen met betrek-
king tot de executie van straf en niet met betrelcking tot de berechting. Omdat voorarrest met langer 
kon worden gebruilct, kon justitie de verdachte ook geen eisen meer stellen - bijvoorbeeld ten aan-
zien van zijn bereikbaarheid voor gerechtelijke stuldcen - om voorlopige hechtenis te voorkomen. 
De verantwoordelijkheid voor het bereilcen van de verdachte rustte enkel nog op de schouders van 
j ustitie. 

43 Het versteicrecht is niet absoluut. Als de rechter verdachtes verschijning heeft bevolen of als de verdachte 
minderjarig is, is hij verplicht te verschijnen (resp. art. 278 en 495a Sv). 
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Toen de samenleving onoverzichtelijker en anoniemer werd, probeerde de wetgever de pro-
blemen met het bereiken van de verdachte op te lossen door het aanpassen van de betekenings-
voorschriften. Dit resulteerde in de huidige, geformaliseerde betelceningsregeling, die tot uitreilcing 
aan het GBA-adres verplicht. De insparmingen van justitie om de verdachte op de hoogte te stellen, 
lcuimen beperkt blijven tot het GBA-adres, oak al is bekend dat de verdachte feitelijk ergens anders 
woont of verblijft. De wetgever trachtte met de nieuwe betekeningsvoorschriften de verdachte vast 
te pinnen op zijn formele aches en aldus de verantwoordelijkheid voor de bereikhaarheid (weer) 
bij de verdachte zelf te leggen. [Mt uitgangspunt verdraagt zich slecht met de door het Europese 
Hof gestelde eis van een daadwerkelijke inspanrting van de overheid om de verdachte op de hoogte 
te brengen van de terechtzitting (zie 3.1). Bovendien is het niet erg realistisch. Aangenomen mag 
worden dat een verdachte die zich aan de ispelregels houdt - dat wit zeggen dat hij woont of ver-
blijft op zijn GBA-adres en adreswijzigingen (tijdig) doorgeeft - door een op grand van deze regels 
betekende dagvaarding bereilct wordt." Ten aanzien van de groep moeilijk bereikbare verdachten 
- dat wil zeggen de verdachten van wie meerdere adressen bekend zijn of van wie geen woon- of 
verblijfplaats bekend is - is dit echter geen reek verwachting. Daarom eist de Hoge Raad ten 
behoeve van de laatste groep in bepaalde gevallen een extra inspanning van de overheid om de 
verdachte van de (datum van de) terechtzitting op de hoogte te brengen, teneinde ook hem re,chts-
geldig in zijn afwezigheid te kunnen berechten.' Enige hereikbaarheidscorrectiel vindt daamaast 
ook plaats door het uitreiken van de dagvaarding aan de verdachte in persoon gedurende de periode 
dat hij kan worden opgehouden voor verhoor (art. 66 Sv) in het kader van de projecten 'aanhouden 
en uhreikent. Hier lcunnen oak genoemd warden de op 1 februari 1998 nieuw ingevoerde art. 408a 
en 450 lid 2 Sv, die bepalen dat de verdachte of diens gemachtigde bij het instellen van hoger 
beroep een oproeping voor de appelzitting lcrijgt uitgereilct. Uitreiking aan de gemachtigde geldt 
danrbij ook als uitreilcing aan de verdachte in persoon. De appeldagvaarding kan de verdachte 
vervolgens via de post worden toegezonden. 

Een tweede consequentie van de keuze voor het verstelcrecht is dat een strafprocedure heel lang 
kan duren. Justitie moet in sommige gevallen veel inspanningen verrichten om de verdachte te 
bereiken en om een executeerbaar vonnis te verkrijgen. Een vonnis kan ten uitvoer warden gelegd 
als het in lcracht van gewijsde is gegaan. Hiervan is sprake als tegen het votmis geen gewoon rechts-
middel meer kan worden ingesteld. 1ndien de dagvaarding in persoon is betekend of de verdachte 
ter zitting is verschenen of de verdachte tevoren op de hoogte was van de datum van de zitting, 
moet een rechtsmiddel binnen veertien dagenna de einduitspraak worden ingesteld. De beroepster-
mijn eindigt dus alleen veertien dagen na de einduitspraak in het geval de verdachte bekend is met 
de (nadere) terechtzitting. Als hiervan geen sprake is, eindigt de beroepstermijn pas veertien dagen 
na het moment waarop vastgesteld kan worden dat het vonnis de verdachte bekend is (art. 399, 
408 en 432 Sv). In het algemeen is dit het moment waarop de veroordeelde ter executie van het 
vormis wordt aangehouden (art. 557 j° 564 Sv). 

Anders dan de wetgever beoogde, zal de nieuwe wettelijke regeling van de verdediging van 
de afweiage verdachte (art. 278 e.v. Sv) geen verbetering brengen in de mogelijlcheden am verstek-
vonnissen te executeren. Meer hell is in dit verband te verwachten van de laanhouden en uitreiken' - 

44 Mits de wettelijke voorschriften omtrent de betelceningsprocedure duidelijk zijn. De geldende procedureregels 
bevatten echter meerdere onduidelijlcheden. 

45 Op de voorwaarden waaronder de Hoge Read een verstekberechting rechtsgeldig oordeelt is in het licht van 
het EVRM wel het een en ander af te dingen is (zie 3.2). 
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projecten, in wellc kader de dagvaarding op het politiebureau aan.  de verdachte in persoon wordt 
uitgereikt en aan de invoering van art. 408a Sv en 450 lid 2 Sv, die de uitreilcing aan de verdachte 
of diens gemachtigde van een oproeping voor de appelzitting bij het instellen van hoger beroep 
regelen. 

Ten derde heeft de keuze voor het verstelcrecht gevolgen voor de rechtsmiddelen. Om een rechts-
middel te kurmen behandelen moet de appeldagvaarding of de dagaanzegging de verdachte weder-
om betekend worden (art. 400, 412 en 437 Sv). Vaak blijkt daarnaast pas in hoger beroep respec-
tievelijk in cassatie dat er aan de betekening van de inleidende dagvaarding respectievelijk de 
appeldagvaarding jets schort en dat deze dagvaarding nietig moet worden verklaard. De wetgever 
verwachtte dit verschijnsel met de invoering van de nieuwe betekeningsregeling in 1994 goeddeels 
te hebben teruggedrongen, maar ook deze verwachting getuigde van een te groot optimisme. Ook 
de (verdere) veranicering van het formele adres in de betekeningsprocedure heeft niet geleid tot 
het verdwijnen van alle problemen, zelfs niet bij de betekening aan het GBA-acires." Door de 
recente jurisprudentie van de Hoge Raad, waarin het feitelijk adres naast het formele adres (weer) 
een plaats heeft gelcregen in de betekeningsprocedure, wordt de kans dat een inleidende dagvaarding 
in hoger beroep respectievelijk een appeldagvaarding in cassatie sneuvelt weer groter. 

Tenslotte zijn in een rechtsstelsel, dat het verstekrecht als uitgangspunt hanteert, rechtsmiddelen 
nodig omdat, als de verdachte niet ter zitting aanwezig is, in veel gevallen niet kan worden 
vastgesteld of hij van de (datum van de) zitting op de hoogte is. Het Europese Hof lijkt berechting 
in afwezigheid van de verdachte namelijk alleen aanvaardbaar te achten als er sprake is van een 
waiver of anders als de verdachte de mogelijkheid heeft van een fresh determination. En om een 
waiver te lcunnen aarmemen, moet de verdachte tenminste op de hoogte zijn van de terechtzitting 
(zie paragraaf 3.1). Onder invloed van de Europese eisen is onder andere door Fokkens' zelfs 
voorgesteld om het rechtsmiddel verzet opnieuw in te voeren voor bepaalde gevallen waarin in 
hoger beroep de zaak bij verstek is afgedaan en de verdachte aannemelijk kan maken dat hij niet 
op de hoogte was van de zittingsdatum. Deze oplossing is overigens illustratief voor de wijze 
waarop in het Nederlandse strafproces met het verstekrecht wordt omgegaan. Om aan de eisen van 
het EVRM te voldoen, wordt niet lcritisch naar (de effecten van) het afwezigheidsrecht van de 
verdachte gekeken, maar wordt een nieuw rechtsmiddel achter de reeds bestaande procedure 
'geplalcti. 

3. De context van de wettelijke regeling 

3.1 Supranationaal: het EVR.A118  

Volgens het Europese Hof is het uitgangspunt van art. 6 EVRM dat een verdachte het recht heeft 
om bij zijn berechting tegenwoordig te zijn." Het Hof vindt dat dit recht in het geheel van art. 6 

46 Zie bijvoorbeeld de jurisprudentie met betreldcing tot het zogenaamde 'puntadres', HR 27 februari 1996, NJ 
1996, 466 en HR 1 juli 1996, NJ 1997, 8. 

47 J.W. Foldcens, Het EVRM en de afwezige verdachte, Trema 1995, p. 33. 
48 Uitgebreid: Larneris-Tebbenhoff Rijnenberg, a.w., hoofdstuk 2 en M.J.A. Plaisier, Het verstek in straf-

zaken, Deventer 1999, hoofdstuk 3. 
49 Colozza, EHRM 1985, Series A vol. 89, NJ 1986, 685, par. 27. 
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EVRM besloten ligt, in het bijzonder omdat de uitoefening van de in het derde lid sub c, d en e 
gegarandeerde rechten niet goed denkbaar is in afwezigheid van de verdachte. Het mag daarbij 
Met aan de verdachte worden overgelaten om op de hoogte te raken van de datum van de terechtzit-
ting: bij de overheid rust het initiatief om hem te informeren. Het uitgangspunt van het Straatsburg-
se Hof is dat de overheid in alle zaken de plicht heeft om zich daadwerlcelijk in te spannen teneinde 
de verdachte te bereiken en in te lichten. Het Hof eist bovendien dat de informatie door een min 
of meer formele procedure ter kennis van de verdachte komt Het Hof toetst in het concrete geval 
of de inspanningen van de overheid om de verdachte te bereiken en te informeren redel zijn 
geweest. Bij die toetsing speelt mogelijk ook de zwaarte van de bedreigde straf een rol. Naarmate 
er voor de verdachte minder op het spel staat wordt eerder geoordeeld dat aan de inspanningsver-
pliclating is voldaan. 

De belangrijkste rechtvaardiging voor een verstekbehandeling kan worden gevonden in het felt 
dat de verdachte afstand doet van zijn recht om bij zijn berechting aanwezig te zijn. Deze waiver 
dient ondubbelzinnig te geschieden en vergezeld te gaan van waarborgen die evenredig zijn aan 
het belang van het recht waarvan afstand wordt gedaan." Over de vereiste mate van ondubbel-
zinnigheid heeft het Europese Hof zich nog niet ondubbelzinnig uitgelaten. Een waiver kan in de 
regel alleen worden aangenomen onder de voorwaarde dat de verdachte op de hoogte is van de 
terechtzitting." 

In gevallen waarin niet van een waiver 'can worden gesproken, !can een verstekbehandeling soms 
toch door de beugel. Daarbij zijn tenminste twee gevallen te onderscheiden. Het eerste geval doet 
zich voor als de verdachte recht heeft op een fresh determination in zijn aanwezigheid, bijv. in 
de vorm van verzet of hoger beroep tegen het verstelcvonnis. Van een schending van het aanwezig-
heidsrecht zal dan in de regel geen sprake zijn. In de regel, want ook clan stelt het Hof naar mag 
worden aangenomen eisen (zij het misschien minder hoge) aan de insparmingen van de autoriteiten 
om de verdachte te bereiken. 

Het tweede geval is minder gemakkelijk te omschrijven. Het gaat eigenlijk om een restcategorie 
van gevallen waarin veel afhangt van de bijzonderheden van het concrete geval. Een voorbeeld 
is te vinden in de zaak De Groot tegen Nederland. 52  De verdachte werd hier in hoger beroep bij 
verstek berecht nadat de appeldagvaarding bij gebreke aan een bekende woon- of verblijfplaats 
aan de griffier was uitgereilct. Van een waiver kon moeilijk worden gesproken, terwill de moge-
lijkheid van een fresh determination niet werd geboden. Toch was naar het oordeel van het Hof 
het aanwezigheidsrecht Met geschonden. Het liet daarbij zwaar wegen dat de autoriteiten hadden 
getracht de appeldagvaarding uit te reiken op het adres dat de verdachte zelf aan de RC had 
opgegeven (en dal zij dus alles hadden gedaan wax redelijkerwijze van hen verwacht mocht worden) 
en dat de verdachte in persoon op de hoogte was gesteld van het feit dat hoger beroep was ingesteld 
en dus een appeldagvaarding kon verwachten. Voorts speelde een rol dat de verdachte in eerste 

50 Rechtsbijstand kan wellicht als een dergelijke waarborg warden beschouwd. 
51 lie in het bijzonder de zaalc De Groot (EHRM 23 febr. 1999, N1 1999, 641), waarin het Hof de eis stelt dat 

de verdachte 'notified in person' dient te zien. Niet helemaal duidelijk is daarbij of dit gezien moet worden 
als een absolute cis in die zin dat steeds vereist is dat de verdachte in persoon van de zittingsdatum op tie 
hoogte is gesteld. Denkbaar is dat ook voldoende is als de verdachte in persoon is gelnformeerd dat tegen 
hem ten strafvervolging is ingesteld en int andere omstandigheden (bijv. nit een door hem geschreven brief, 
of uit een ter zitting afgelegde verklaring van de raadsman) ondubbelzirmig blijkt dat hij op verschijning ter 
zitting geen prijs stelt. 

52 EHRM 23 febr. 1999, NJ 1999, 641. lie ook de zaak Henning; EHRNI 16 dec. 1992, Serie A 251-A. 
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aanleg wel op tegenspraak was berecht en dat de raadsman van de verdachte (die Met om 
aanhouding verzocht) in appel de verdediging had gevoerd. Kenmerkend lijkt al met al te zijn dat 
de verdachte de onbekendheid met de zitting aan zich zelf heeft te wijten (doordat hij er niet voor 
zorgde dat hij bereikbaar was) en dat de afwezigheid van de verdachte zodanig wordt gecompen-
seerd dat de procedure als geheel toch nog fair genoemd kan worden. 

3.2 Waardering van geldend recht 

Sinds de totstandkoming van het Wetboek van Strafvordering van 1926 heeft de verdachte in 
beginsel het recht om niet ter zitting te verschijnen. Het ontbreken van een verplichting maakt het 
moeilijk aan de bereikbaarheid van de verdachte eisen te stellen, terwij1 die bereikbaarheid als 
gevolg van de maatschappelijke ontwildceling juist een steeds groter probleem is geworden. De 
tijd waarin de dagvaarding, als de verdachte niet thuis werd aangetroffen, met een gerust hart in 
handen van de burgemeester van het dorp kon worden gesteld, ligt ver achter ons. Het gevolg was 
dat van de justitie steeds grotere inspanningen werden gevergd om de verdachte van het verloop 
van de procedure op de hoogte te stellen, hetgeen leidde tot grote vertragingen in de allandeling 
van zaken. 

In 1985 werd ter bestrij ding van de betekeningsproblemen het formele woonplaatsbegrip in het 
Nederlandse strafproces gentroduceerd. Onder woon- of verblijfplaats werd voortaan mede 
begrepen het adres waarop de verdachte op de dag van aanbieding en uiterlijk vijf dagen nadien 
in het bevolkingsregister stond ingeschreven. Het doe van de betekeningsvoorschriften was niet 
meer uitsluitend het daadwerkelijk bereiken van de verdachte, maar ook het bewerkstelligen van 
een rechtsgeldige betekening. De invoering had echter niet het gewenste resultaat, omdat in de 
rechtspraak regelmatig voorrang werd gegeven aan verdachtes feitelijke adres. In 1994 werd de 
betekeningsregeling daarom verder geformaliseerd: betekening aan het aches volgens de gemeen-
telijke basisadministratie werd verplicht. Het doel om de verdachte metterdaad te bereiken lijkt 
aldus ondergeschikt te zijn gemaakt aan het doel om een rechtsgeldige betekening te bewerkstelli-
gen. 

Dit uitgangspunt staat op gespannen voet met het door art. 6 EVRM gegarandeerde aanwezig-
heidsrecht. Het verdraagt zich met name slecht met de door het Europese Hof gestelde eis van een 
daadwerkelijke inspanning van de overheid om de verdachte op de hoogte te brengen van de te-
rechtzitting. Hoewel het in de meeste gevallen (net) goed zal gaan, brengt de grondslag van de 
geformaliseerde betekeningsregeling ons in de Europese gevarenzone. Dit wordt, naar aanstonds 
nader uiteen zal worden gezet, maar ten dele ondervangen door de aanvullende jurisprudentie van 
de Hoge Raad. Het gevolg is dat in het bijzonder in gevallen waarin de verdachte zowel in eerste 
aanleg als in hoger beroep bij verstek wordt berecht, zonder dat redelijkerwijs kan worden vast-
gesteld dat hij op de hoogte is geraalct van de dagvaarding, schending van art. 6 EVRM op de loer 
ligt. In deze gevallen is er immers (ook) geen sprake van een fresh determination in aanwezigheid 
van de verdachte. 

Een ander bezwaar is dat het beoogde doel maar zeer ten dele wordt gerealiseerd. De nieuwe 
regeling biedt bepaald geen garantie voor een geldige betekening. Nog steeds moet de dagvaarding 
in een aanzienlijk aantal gevallen wegens formele gebreken in de betekening nietig worden ver-
klaard. Een geldige betekening wil bovendien, als gevolg van de corrigerende jurisprudentie van 
de Hoge Raad, niet altijd zeggen dat de zaak bij verstek mag worden afgedaan. Soms zal de rechter 
de zaak moeten aanhouden, waarna de betekeningsprocedure opnieuw zal moeten worden 
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doorlopen." Dat brengt ons bij een derde bezwaar. Het correct afwerken van de betekeningsproce-
dure is een arbeidsintensieve, over vele schijven lopende, en met doardoor tijdrovende aangelegen-
heid. Een snelle en efficiente afhandeling van zaken wordt daardoor dus niet bevorderd. 

Deze bezwaren zullen er niet vreemd aan zijn dat de pralctijk de oplossing van de betekenings-
problematiek in andere richting is gaan zoeken dan de wetgever heeft gedaan. AU- en PAUWER 
-projecten zijn crop gericht de verdachte al op het politiebureau de dagvaarding uit te reiken. Meer 
in het algemeen is het streven crop gericht om het aantal betekeningen in persoon te rnaximaliseren. 
De vraag is of de wetgeving zich daarbij niet zou moeten aansluiten. 

Hoe beoordeelt de Hoge Raad de betekeningsregeling en de afstand van aanwezigheidsrecht in 
het licht van de Straatsburgse eisen?" 

Ten aanzien van de geldigheid van de dagvaarding spant de overheid zich in de visie van de 
Hoge Rand in beginsel voldoende in om de verdachte te informeren, als zij de dagvaarding om 
ter zitting te verschijnen overeenkomstig de (geformaliseerde) betekeningsvoorschriften doet bete-
kenen. Indien de verdachte echter geen bekende woon- of verblijfplaats heeft, eist de Hoge Raad 
voor een geldige dagvaarding meer inspanning van de overheid om de verdachte in te lichten. In 
dat geval moet het openbaar ministerie immers onclerzoeken of de verdachte als afgestrafte in 
Nederland is gedetineerd, alvorens de dagvaarding ingevolge art. 588 lid 1 sub b, 3 0  Sv aan de 
griffier kan worden uitgereikt." 

Daamaast stelt de Hoge Raad eisen aan de waiver. De rechter mag Met in alle gevallen aannemen 
dat een verdachte die niet ter zitting verschijnt afstand wil doen van zijn aanwezigheidsrecht. In 
sornmige gevallen dient de rechter na te gaan waarom de verdaehte niet is verschenen en of er reden 
is het onderzoek ter zittingte schorsen. Ads een - conform de betekeningsvoorschriflen gedagvaarde 
- verdachte Setter rifting verschijnt en aldaar blijkt of redelijkerwijs moet worden vermoed dat 
hij 'nit andere hoofde is gedetineerd, dient de rechter te onderzoeken of er aanleiding is de zaak 
aan te houden teneinde de verdachte in de gelegenheid te stellen alsnog bij het onderzoek ter zitting 
aanwezig te zijn. OpgemerIct zij hierbij dat de rechter op grond van art. 590 lid 2 Sv - dat bij Wet 
van 7 juli 1994 als art. 590 lid 3 Sv was ingevoerd, bij de Wet van 14 september 1995 was vervallen 
en per 1 februari 1998 weer is ingevoerd" - de oproeping van de Met verschenen verdachte kan 
bevelen, indien deze als ingezetene is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie, maar 
ter zitting blijkt dat hij feitelijk op een ander adres verblijft. 57 Voor het overige kan volgens de Hoge 
Read uit het Met verschijnen van een overeenlcomstig de betekeningsvoorschriften op de hoogte 
gestelde verdachte worden aangenomen, dat deze stilzwijgend afstand van zijn aanwezigheidsrecht 
heeft gedaan. Dit is slechts anders als er sprake is van uitdrukkelijke aanwijzingen voor het 
tegendeel. De opgave van een van het (formele) GBA-adres afwijkend feitelijk adres of postbus-
adres in de appelakte vormt een dergelijke aanvvij zing." Ook het opgeven van een van het feitelijke 
adres in Nederland afwijkend buitetilands aches door eenhuisgenoot bij de uitreiking van appeldag- 

53 Zij het dat het dan niet gaat am de betekening van de dagvaarding, maar am die van de oproeping. 
Pralctisch gesproken maa1ct dat echter niet uit. 

54 Uitgebreid: Larneris-Tebbenhoff Rijnenberg, a.w., hoofdstuk 6. 
55 HR 7 febmari 1995, NJ 1995, 618, m.nt. C en HR 14 februari 1995, NJ 1995, 536, m.nt. Sell. 
56 Zie TK 1996-1997,24 834, nr. 7, p. 2. 
57 De rechter heeft deze mogelijkheid ook op grond van art. 281 Sv. 
58 HR 26 november 1996, N.1 1997, 279 respectievelijk HR 25 maart 1997, DD 97.193. 
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vaarding wordt door de Hoge Raad als aanwijzing voor het tegendeel aanvaard. 59  Het opgeven van 
een van het (formele) GBA-adres afwijkend feitelijk adres bij de politie 'evert volgens de Hoge 
Raad daarentegen Oen uitdruldcelijke aanwijzing op voor het feit dat de verdachte (in eerste aanleg) 
van zijn aanwezigheidsrecht gebruik wil maken.' 

In de gevallen waarin de Hoge Raad aanneemt dat de verdachte aangeeft van zijn aanwezig-
heidsrecht gebruik te willen maken, dient het openbaar ministerie een afschrift van de dagvaarding 
naar het opgegeven adres te sturen. Als dit is nagelaten dient de rechter te onderzoeken of er reden 
is het onderzoek ter zitting te schorsen teneinde de verdachte in de gelegenheid te stellen bij dat 
onderzoek aanwezig te zijn. 

De vraag is of de door de Hoge Raad gehanteerde argumentatie met de Straatsburgse eisen spoort. 
Het Europese Hof heeft weliswaar aanvaard dat een verdachte ondubbelzinnig afstand kan doen 
van zijn aanwezigheidsrecht, maar nog niet heeft uitgemaalct hoe ondubbelzinnig deze waiver client 
te geschieden. Het lijkt echter weinig waarschijnlijk dat het Europese Hof een (misluicte) aanbieding 
aan het GBA-adres zal aanmerken als een notification in person,' laat staan dat hij in een dergelijk 
geval een waiver zal aannemen als de verdachte bij de politie een ander adres heeft opgegeven. 
Het gemalc waarmee de Hoge Raad in eerste aanleg een stilzwijgende waiver aanneemt, zou de 
Straatsburgse toets dus wel eens niet lcunnen doorstaan. Hetzelfde geldt, ondanks de zwaardere 
eisen die de Hoge Raad daar stelt, in nauwelijks mindere mate voor de behandeling in appel. 

Dat de argumentatie Met deugt wil overigens nog niet zeggen dat de uiteindelijke uitkomst Met 
met het EVRM spoort. Soms immers worden met een kromme stok rechte slagen uitgedeeld.Met 
name voor de behandeling in eerste aanleg geldt dat een behandeling bij verstek na een mislulcte 
aanbieding aan. het GBA-adres ondanks het ontbreken van een waiver gerechtvaardigd kan zijn, 
en wel omdat de verdachte dan de mogelijkheid van een fresh determination heeft. Daarbij mag 
echter niet uit het oog worden verloren dat ook voor de behandeling in eerste aanleg de eis blijft 
gelden dat de autoriteiten zich in voldoende mate moeten hebben ingespannen om de verdachte 
te bereiken. De appelbehandeling mag niet het excuus vormen om in eerste aanleg met art. 6 EVRM 
de hand te lichten. In de zaak De Cubber62  overwoog het Europese Hof dat art. 6 lid 1 EVRM in 
een procedure, die zowel naar nationale als Europese maatstaf een strafprocedure is, in elke fase 
in acht moet worden genomen.' Een ander resultaat zou ingaan tegen de bedoeling van het instellen 
van meerdere graden van gerechtelijke instanties: het versterken van de bescherming van de justitia-
bele. Het Hof achtte het wel mogelijk dat een hogere of de hoogste rechterlijke instantie de oor-
spronkelijke schending van een verdragsbepaling herstelt. In de De Cubber-zaak kon daar volgens 
het Hof echter geen sprake van zijn, nu het betreffende gebrek (partijdigheid van de rechter in eerste 
aanleg) niet alleen betreldcing had op het verloop van de procedure in eerste aanleg, maar een meer 
'organisch karalcter' had. Dat het een lcwestie van structurele aard betrof, werd versterkt door het 

59 HR 4 februari 1997, NJ 1997, 348. 
60 FIR 26 november 1996, NJ 1997, 279. 
61 In De Groot stelt het EHRM, opvallend genoeg onder verwijzing naar Colozza, dat voor een rechtsgeldige 

afstand van aanwezigheidsrecht is vereist dat de verdachte een notification in person heeft ontvangen. 
62 EHRM 26 oktober 1984, Series A vol. 86, NJ 1988, 744, m.nt. EAA. 
63 Zie Lameris-Tebbenhoff Rijnenberg, a.w., par. 2.3.3. 
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feit dat de appelrechter het votmis niet vernietigde op grond van de partijdigheid van de rechter 
in eerste aardeg.' 

Met enige voorzichtigheid zou men uit het De Cub ber-arrest lcunnen opmaken dat het Straats-
burgse Hof geen bedenldngen heeft tegen een incidentele inbreuk op een verdragsrecht in eerste 
aanleg, mits de inbreuk door een hogere instantie wordt gerepareerd en (impliciet) wordt veroor-
deeld.' Fen structurele inbreuk op een verdragsrecht in eerste aanleg, the door de behandeling in 
appel weliswaar wordt gerepareerd maar waarvan geen afstand wordt genomen, zal wellicht St 
door het Europese Hof worden aanvaard. De vraag waar het op aankomt is zogezien, of het stan-
daard aanbieden van de dagvaarding aan het GBA-adres in gevallen waarin de verdachte heeft opge-
geven elders te wonen, als een structurele inbreuk op het aanwezigheidsrecht kan worden aan-
gemerkt. Niet ondenkbaar is dat de vraag of de autoriteiten zich voldoende hebben ingespannen, 
mee afhankelijk is van de vraag of nog een fresh determination mogelijk is. 

Een andere vraag is of het standpunt van de Hoge Rand in ons nationale stelsel van strafproces-
recht past. De Hoge Rand neemt in eerste aanleg een waiver aan, die hij in appel onder vergelijkbare 
omstandigheden afwijst. De Hoge Raad keurt een procedure in hoger beroep af, die hij in eerste 
aanleg goedkeurt. Dit past niet in het systeem van ons strafprocesrecht, omdat zowel de eerste 
aanleg als het hoger beroep bedoeld is als volwaardige instantie. Het oordeel van de Hoge Raad 
spoort niet goad met het recht van de verdachte op een behandeling in twee feitelijke instanties. 
Het hoger beroep Icrijgt het karakter van een verzetprocedure. Wellicht kan hier in eenvoudige 
zaken voor gekozen worden, maar een dergelijke wijziging verdient een expliciete keuze van de 
wetgever. 

Er is nog een reden om terughothiend te zijn met het minim aliseren van de inspanningen in eerste 
aanleg om de verdachte te bereiken. Uit het reeds ter spralce gekomen arrest De Groot blijkt dat 
een behandeling op tegenspraak in eerste aanleg een belangrijke factor vormt bij de beoordeling 
van de vraag of een appelbehandeling bij verstek waaraan geen waiver ten gondslag ligt, aan-
vaardbaar is. Om de problemen in appel te verkleinen dient zogezien de kans op een contradictoire 
behandeling in eerste aanleg zo groot mogelijk te worden gemaalct. 

De !cans op schending van het aanwezigheidsrecht is bij een verstekbehandeling in appel het grootst 
Ads gezegd geldt ook Her dat de Hoge Rand te gemakkelijk een waiver construeert. Uit de De Groot 
blijkt evenwel dat ook buiten het geval van afstand van recht een verstekbehandeling in hoogste 
feitelijke aanleg gerechtvaardigd kan zijn. Niet uitgesloten is derhalve dat het standpunt van de 
Hoge Raad met een aangepaste argunentatie alsnog door de beugel kan. Of dat voor alle gevallen 
geldt waarin thans akkoord wordt gegaan met een afdoening bij verstelc, is echter zeer de vraag. 

Net grate gewicht dat het Europese Hof toekent aan de mogelijIcheid van eenfresh determination 
als de verdachte bij verstek wordt berecht zonder dater sprake is van een ondubbelzinnige waiver, 
roept de vraag op of de rechtsmiddelenregeling niet moet worden herzien. In de Nederlandse litera-
tuur is verschillende malen voorgesteld om over te gaan tot de herinvoering van een verzetregeling 
voor bepaalde gevallen waarin in hoger beroep de zaak bij verstek is afgedaan en de verdachte 

64 Vergelijk de arresten Findlay, EHRM 25 februari 1997, en Coyne, EHRM 24 september 1997, waarin het 
Europese Hof niet alleen near aanleiding van het soon gebrek - partijdigheid van de rechter in eerste aanleg 
- maar ook gezien de zwaarte van het vergrijp oordeelde dat een naast hogere rechterlijke instantie de 
oorspronkelijke schending van de verdragsbepaling niet kon herstellen. 

65 7,o ook JD. den Hartog, Artilcel 6 EVRM: genzen aan het streven de straf carder op de daad te doen volgen, 
Antwerpen-Apeldoorn 1992, p. 149. 
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aannemelijk kan maken dat hij niet op de hoogte was van de zittingsdatum. 66  Kennelijk voelt de 
wetgever op dit punt ook de (hete) adem van het Europese Hof in zijn nek, want hij overweegt dit 
voorstel over te nemen, al vindt hij de 'mogelijke lacune' in rechtsbescherming niet zodanig 'dat 
een onmiddellijke voorziening geboden 

4. Rechtsvergelijking 

4.1 Her Duitse en Franse straffiroces: (partiele) keuze voor aanwezigheidsplicht 

Kenmerkend voor het Duitse en het Frame strafproces is dat de verdachte bij zwaardere vergrijpen 
verplicht is ter terechtzitting aanwezig te zijn. In Duitsland wordt een niet-verschenen verdachte 
bij lichtere strafbare feiten bij verstek berecht, terwijl de behandeling bij zwaardere feiten in 
afwezigheid van de verdachte niet doorgaat." In Frankrijk leidt de afwezigheid van de verdachte 
bij lichtere strafbare feiten afhankelijk van de omstandigheden - zoals de wijze van betekenen, het 
feit of de verdachte op de hoogte is en of hij een geldig excuus heeft om niet te verschijnen - tot 
een schorsing van het onderzoek, een verstekbehandeling of een contradictoire berechting. Bij de 
zwaarste strafbare feiten, die door het hof van assisen behandeld worden, kan de behandeling van 
de zaak zonder de aanwezigheid van de verdachte in beginsel geen doorgang vinden. 69  

Ten gevolge van de keuze voor een (partiele) verschijningsplicht ligt de nadruk in de Duitse en 
Franse rechtsstelsels (ook) op het garanderen van verdachtes aanwezigheid ter terechtzitting. In 
Duitsland wordt de voorlopige hechtenis gebruikt om verdachtes aanwezigheid ter terechtzitting 
te garanderen. Het Fluchtgefahr (art. 112 StP0) als grond voor voorlopige hechtenis heeft in 
Duitsland namelijk niet alleen betrekking op de executie van straf, maar ook op de berechting. In 
het kader van het niet-toepassen van voorlopige hechtenis kan justitie de verdachte daarnaast de 
eis stellen om iemand te machtigen om te betekenen stulcken in ontvangst te nemen en een 
waarborgsom te betalen (art. 116 a lid 3 en 127 lid 2 StP0).' In de praktijk worden verdachten 
zonder bekende woon- of verblijfplaats vastgezet, als zij gelet op de zwaarte van het feit niet door 
middel van het beschleunigtes Verfahren versneld kunnen worden berecht. 

Ook in Frankrijk wordt de verschijning van de verdachte afgedwongen door de toepassing van 
voorarrest. Een zelfstandige grond voor voorlopige hechtenis is 'pour garantir le maintien de la 
personne concern& a la disposition de la justice' (art. 144 CPP). Evenals in Duitsland omvat deze 
grond ook de berechting. 

Voor de gevallen waarin de verdachte niet verplicht is bij zijn berechting tegenwoordig te zijn, 
ligt de nadruk evenals in het Nederlandse rechtsstelsel op de bereikbaarheid van de verdachte. 

66 G.E. Mulder in zijn noot onder HR 20 december 1977, NJ 1978, 226 ; C.F. Riiter, De zaak Colozza, AA 35 
(1986), P.  315; E. Myjer, Verstek maar niet verstoken van rechtsbijstand, p. 1238; J.W. Fokkens, Het 
EVRM en de afwezige verdachte, p. 33; J. de Hullu, Problemen rond het verstek in strafzaken, p. 621; A-G 
Meijers in zijn conclusie bij HR 30 januari 1996, NJ 1996, 601 en NIB 1996, 22 en W.F. van Hatttun, 
Betekening en verdediging: de inspanningsverplichting van de overheid tegenover het aanwezigheidsrecht 
van de verdachte, in: Mens en recht, red. C.J.G. Bleichrodt e.a., 1996, p. 41. 

67 MvT, TK 1995-1996, 24 692, nr. 3, p. 13 en TK 1996-1997, 24 692, nr. 6, p. 2 en 9. 
68 Zie Lameris-Tebbenhoff Rijnenberg, a.w., par. 7.2.4. 
69 Zie Lameris-Tebbenhoff Rijnenberg, a.w., par. 8.2.5.2. 
70 Zie Lameris-Tebbenhoff Rijnenberg, a.w., par. 7.3.6.1. 
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Zowel in Duitsland als in Franlcrijk wordt de feitelijke woonplaats als uitgangspunt van de 
betekeningsvoorschriften gehanteerd. Ter bestrijding van betekeningsproblemen met betrelcking 
tot moeilijk(er) te bereiken verdachten kent het Duitse strafprocesrecht verschillende beteke-
ningsmodaliteiten. Hoewel deze varianten oorspronkelijk bedoeld waren om de doelmatigheid van 
het strafproces te bevorderen, n blelcen ze in de pralctijk ook effectief om een (moeilijk bereikbare) 
verdachte daadwerkelijk te bereiken. Ten eerste kan een verdachte die geen vaste woon- of verblijf-
plaats in Duitsland heeft, bevolen worden om iemand te tnachtigen tot het in ontvangst nemen van 
te betekenen stukken art. 132 lid 1 StP0). 72  Ten tweede 'can in een aantal gevallen aan verdachtes 
raadsman betekend worden (art. 145a StP0). Th  In de pralctijk wordt een verdachte zonder bekende 
woon- of verblijfplaats in het geval van een licht vergrijp door middel van een beschleunigtes 
Verfahren op (ver)korte termijn berecht m  

Frankrijk heeft in tegenstelling tot Nederland en Duitsland, waar de betekening in de meeste 
gevallen door de postbode geschiedt, de deurwaarder een centrale rol in de betekeningsprocedure 
toebedeeld.' Hoewel de deurwaarder ten aanzien van de voorlichting van de verdachte als uitreiker 
een duidelijke meerwaarde heeft, is het de vraag of hij dat ook heeft ten aanzien van het daadwer-
kelijk bereiken van de verdachte. Daarbij komt dat de kosten van betekening door een deurwaarder 
hoog zijn.' Hoe meer inspanningen van een deurwaarder worden gevergd, hoe duurder de bete-
kening is. Ter 'bereikbaarheidscorrectie' wordt, indien de uitreilcing niet in persoon heeft kunnen 
geschieden, geprobeerd om van de verdachte te vememen of de dagvaarding hem daadwerkelijk 
heeft bereila n  Als van deze ontvangst blijkt }can een betekening 'niet in persoon' namelijk worden 
omgezet in een betekening 'in persoon'. Dat is van belang omdat de verdachte dan bij Met verschij-
ning toch contradictoir kan worclen berecht m  Ala tweede 'bereikbaarheidscorrectie' 1cent het Franse 
strafprocesrecht ten aanzien van eenvoudige wanbedrijven twee verkorte procedures, die gelijkenis 
vertonen met de Nederlandse 'aanhouden en uftreiked-projecten, de convocation en proces-verbal 
en de convocation en justice. De verdachte wordt in deze gevallen door de politie of de officier 
van justitie in persoon op de hoogte gesteld van de (datum van de) terechtzitting. 

Indien de verdachte in Frankrijk geen bekende woon- of verblijfplaats heeft, wordt de dagvaar-
ding aan het parket betekend. Aansluitend kan de officier van justitie een onderzoek in laten stellen 

71 Door het op eenvoudige wijze tot stand brengen van een rechtsgeldige betekening. 
72 Lie Lameris-Tebbenhoff Rijnenberg, a.w., par. 73.61 Het Frame strafproces kent ook een veiplichte 

domiciliekeuze. De praktische betekenis van de Franse variant is echter gering, aangezien ze gekoppeld is 
aan de duur van het gerechtelijk vooronderzoek en zich niet uitstrekt tot mededelingen die an de sluiting 
van het gerechtelijk vooronderzoek betekend moeten worden. 

73 Zie Lameris-Tebbenhoff Rijnenberg, a.w., par. 7.3.6.2. 
74 Zie Lameris-Tebbenhoff Rijnenberg, a.w., par. 7.2.3. 
75 In Nederland vervulde de deurwaarder tot de invoering van de Bezuinigingswet van 1935 een centrale rol 

in de betekeningsprocedure. 
76 Minimaal zoin f 35,-. 
77 Is de uitreilcing bijvoorbeeld aan een huisgenoot is geschied, wordt de verdachte door middel van een 

aangetekende of gewone brief met ontvangstbevestiging van de nitre acing op de hoogte gesteld. Door de 
ontvangstbevestiging vervolgens ondertekend tenig te sturen kan de verdachte laten weten dat hij op de 
hoogte is van de betekening. Indien de verdachte niet reageert Ican de officier van justitie een onderzoek 
naar zijn adres gelasten. Lie Lameris-Tebbenhoff Rijnenberg, a.w., par. 8.3.4. 

78 Lie Lameris-Tebbenhoff Rijnenberg, a.w., par. 8.2.5.2. 
79 De convocation en justice Ion ook worden gebruikt on een overtreding bij de politierechtbank aanhangig te 

malcen. 
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ook als de verclachte niet in persoon van de terechtzitting of de uitspraak op de hoogte is gesteld. 
De gewone rechtsmiddelen Berufung en Revision dienen binnen een week na de uitspraak ingesteld 
te worden. Als de verdachte niet bij de uitspraak tegenwoordig is, begint deze tennijn te lopen na 
de betekening van de uitspraak. Deze betekening hoeft niet in persoon te geschieden. Een bij verstek 
veroordeelde verdachte kan dus met een voor tenuitvoerlegging vatbare beslissing worden gecon-
fronteerd zonder dat hij van de behandeling ter zitting of van de uitspraak op de hoogte is gewee'st. 
Deze rigoureuze consequenties zijn mogelijk omdat het (buitengewone) rechtsmiddel Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand als vangnet fungeert. Dit rechtsmiddel is anders dan het Nederlandse 
rechtsmiddel verzet niet een soon 'rest-appel', dat niet prildcelt om te verschijnen. Het Duitse verzet 
is alleen ontvankelijk als de betreffende termijnoverschrijding of de reden van niet-verschijnen 
verontschuldigbaar is.82  Omdat in de Wiedereinsetzungsprocedure ook verdachtes proceshouding 
wordt getoetst, wordt de verdachte door dit systeem tot eigen verantwoordelijkheid gedwongen. 

4.2 Het Engelse strafilroces83  

4.2.1 Uitgangspunten 

Het Engelse strafproces kan worden getypeerd als een partijenproces. In tegenstelling tot de 
continentale, meer inquisitoire systemen - waarin een dominante rol is weggelegd voor de rechter 
wat betrefl de materiele waarheidsvinding - spelen in het Engelse adversary systeem de partijen 
de belangrijkste rol. Zij bereiden de zaak voor, kiezen hun proceshouding, beslissen welke getuigen 
er op de zitting worden opgeroepen en welk bewijsmateriaa1 er wordt opgevoerd, horen de getuigen, 
nemen kruisverhoren af, enzovoort. De rechter wordt geacht niet zelf deel te nemen aan de 
rechtsstrijd, om te voorkomen dat zijn oordeel wordt vertroebeld door partijdigheid of vooringeno-
menheid. Hij dient er voor te waken dat er een eerlijke strijd wordt gevoerd: hij stelt de partijen 
in staat 'het gewicht in de schalen te leggen'"; de jury (of de rechter) beoordeelt vervolgens naar 
welke kant de balms doorslaat, zonder dat de rechter daarop invloed kan of mag uitoefenen.' 

Uitgangspunt is met andere woorden dat de waarheidsvinding het best wordt gediend door partijen 
optimaal in staat te stellen feiten- en bevvijsmateriaal aan te dragen en datgene wat door de weder-
partij is ingebracht adequaat te bestrijden. Een consequentie van een strafproces opgevat als een 
partijenproces is onder andere dat - in tegenstelling tot de inquisitoire systemen - de prosecution 
het strafbare feit niet hoeft te bewijzen als de verdachte al bij voorbaat bekent (guilty plea): in dat 
geval is er in deze visie immers geen trial. 86  Tegen deze achtergrond moet de aanwezigheid van 
de verdachte op de zitting (voor zover er geen sprake is van guilty plea) niet zozeer worden be-
schouwd als een recht of een plicht, maar als een min of meer vanzelfsprekend en essentieel ken- 

82 Zie Lameris-Tebbenhoff Rijnenberg, a.w., par. 7.2.5.3. 
83 Met dank aan N. Kwalanan. 
84 Zie bijvoorbeeld het citaat van Lord Denning MR in: M. Zander, Cases and Materials on the English Legal 

System, 7e druk, London, Dublin Edinburgh 1996, p. 284. 
85 Zie o.a. Zander, a.w., p. 283 e.v. en p. 397. 
86 Zie Zander, a.w., p. 289. 
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in staat ‘het gewicht in de schaien te leggen’84;de jury (of de rechter) beoordeelt vervolgens naar

welke kant de balans doorslaat, zonder dat de rechter daarop invloed kan of mag uitoefenen.85

Uitgangspunt is met andere woorden dat de waarheidsvinding het best wordt gediend door partijen
optimaal in staat te stellen feiten- en bewijsmateriaal aan te dragen en datgene wat door de weder-
partij is ingebracht adequaat te bestrijden. Een consequentie van een strasroces opgevat als een

partijenproces is onder andere dat - in tegenstelling tot de inquisitoire systemen - de prosecution
het stsafbase feit niet hoeft te bewijzen als de verdachte al bij voorbaat bekent (guillyplea): in dat
geval is er in deze visie immers geen trial.85 Tegen deze achtergrond moet de aanwezigheid van
de verdachte op de zitting (voor zover er geen sprake is van guiltyplea) niet zozeer worden be
schouwd als een recht of een plicht, maar als een min of meer vanzelfsprekend en essentieel ken
merk van het Engelse adversary systeem.8788 Het feit dat op de zitting overigens niet de verdachte
maar diens advocaat namens hem het woord voert - de verdachte wordt geacht zijn mond te houden
- vloeit voort uit het streven naar een eerlijk proces. Beide partijen behoren op vergelijkbare wijze
te zijn toegerust, om de rechtsstrijd te kunnen aangaan. Ook de rechter heeft de taak ervoor te
zorgen dat de balans wat dat betreft in evenwicht is.89

De aanwezigheidsplicht van de verdachte in de sentencing-fase - de fase nadat de jury de
verdachte schuldig heeft bevonden en de rechter zich moet uitspreken over de strafmaat - heeft
een wat andere ratio: daarmee werd van oudsher beoogd te voorkomen dat de verdachte zich onttrok
aan de executie van de op te leggen straf9°In het verleden, toen hoger beroep tegen een uitspraak
nog niet mogelijk was, waren vrijheidsstraffen onmiddellijk na de uitspraak uitvoerbaar. De
aanwezigheid van de verdachte was dan ook een voorwaarde om de executie van de straf mogelijk
te maken.

84 Zie bijvoorbeeld het citaat van Lord Denning MR in: M. Zander, Cases and Materials mi the English Legal
System, 7e druk, London, Dublin Edinburgh 1996, p. 284.

85 Zie o.a. Zander, a.w., p. 283 e.v. en p. 397.
86 Zie Zander, a.w., p. 289.
87 Zie Archbold, criminal pleading, evidence and practice 1999, p. 282, nr. 3-197: ‘there muat be very

exceptiooal circumstances to justi proceedings with the Irial in the absence of the accused. The reason
why the accused should be present at the trial is that he may hear the case made against him and have the
opportunity...of answering it. The presence of the accused means not merely that he must be physically in
attendance, but also that he must be capable of understanding the nature of the proceedings’ (R.v.Lee Kun
[1916] 1 K.B. 337 at 341, 11 Cr.App.R. 293 at 300, CCA per Lord Reading C.J.).

88 Hoewel afkomstig uit de cammon-Iaw traditie heeft de aanwezigheidsplicht van de verdachte hij het
Joegoslavië-tribunaal (ICTY) en het (in oprichting zijnde) Internationale Strafhof (ICC) mede als ratio dat
in de aanwezigheid van de verdachte een legitimatie wordt gezien van de beslissingen van deze tribunalen.
Op grond van het bepaalde in art. 61 YR kan het onderzoek ter terechtzitting van het ICTY onder bepaalde
omstandigheden (als een arrestatiebevel niet kan worden tenuitvoergelegd in de staat in wiens rechtsmacht
de verdachte verkeert) toch in afwezigheid van de verdachte worden aangevangen, met dien verstande dat
dit ‘onderzoek’ beperkt blijft tot een presentatie van prima Jacie en aanvullend bewijs. Vergelijk DAM.
Strijards, Een internationaal straffiof. Chiniêre of realiteit?, Deventer 1997, p. 39-42 en Plaisier, a.w., p.
257-264.

89 Zie noot 87.
90 Zie Archbold 1999, p. 273 nr. 3-170 (met name de laatste zin van het eerste tekstblok).
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4.2.2 Het aanwezigheidsvereiste in het Engelse recht

Bail
Om te verzekeren dat de verdachte aanwezig zal zijn op de zitting - en zonodig tijdens de andere
fasen van het strafjroces - wordt hij in het algemeen niet gedetineerd, maar wordt hem bail ver
leend, dat wil zeggen dat een eventuele voorlopige hechtenis wordt geschorst en de verdachte
tijdelijk onder bepaalde voorwaarden invrijheid wordt gesteld. Deze in het Engelse recht uitgebreid
gereguleerde handelwijze vloeit onder andere voort uit de Habeas Corpus Act 1679 en de Bill of
Rights 1688, en heeft daarnaast ook (meer) praktische redenen, zoals het feit dat aan detentie
ernstige bezwaren kleven voor zowel de verdachte als de overheid.9’

Aan de bail kunnen voorwaarden worden verbonden waarmee onder andere wordt beoogd te
voorkomen dat de verdachte zich tijdens de bail opnieuw schuldig maakt aan strafbare feiten,
getuigen beïnvloedt of anderszins het strafproces frustreert. In sommige gevallen, met name als
de verdachte wordt beschuldigd van moord, kan als voorwaarde worden gesteld dat hij zich
onderwerpt aan een medisch enlofpsychiatrisch onderzoek. De belangrijkste (en tot voor kort enige)
voorwaarde heeft betrekking op het aanwezigheidsvereiste en houdt in dat de verdachte gehoor
zal geven aan oproepen om te worden gehoord of berecht. Daartoe kan zekerheid worden ge
vraagd.92 Ook kan in dat verband het paspoort van de verdachte worden ingenomenY3Het niet vol
doen aan een oproep om te verschijnen tijdens de bail is strafbaar.

Als de verdachte de voorwaarden niet nakomt of als er zwaarwegende gronden bestaan om aan
te nemen dat hij de voorwaarden niet zal nakomen kan hij worden gearresteerd zonder dat daartoe
een arrestatiebevel is vereist.94

De rechter die bepaalde voorwaarden verbindt aan de bail dient zijn beslissing te motiveren.95
Uitgangspunt is dat bail dient te worden verleend (Bail Act 1976), maar er zijn uitzonderingen.
Allereerst verbiedt de Bail Act 1976 expliciet dat bail wordt verleend aan verdachten die worden
beschuldigd van hoogverraad. Voorts worden voortvluchtige daders uitgesloten van het recht op
bail. Daarnaast kan de bail uitzonderingsgewijs worden geweigerd voor zover de verdachte een
delict ten laste wordt gelegd dat met een gevangenisstraf wordt bedreigd en de rechter tevens
gronden aanwezig acht om aan te nemen dat de verdachte zich aan zijn berechting zal onttrekken
of zich opnieuw schuldig zal maken aan strafbare feiten, dan wel zich schuldig zal maken aan
collusie of anderszins zal verhinderen dat het recht zijn beloop zal hebben. Ook is het mogelijk
de verdachte in hechtenis te houden als dat ten behoeve van zijn eigen veiligheid wenselijk wordt
geacht of als hij reeds is gedetineerd voor een ander feit. En tenslotte als hij zich niet heeft gehou
den aan de voorwaarden die waren verbonden aan de bail. In de Bail Act 1976 is de regeling
gedetailleerd uitgewerkt en worden aanwijzingen gegeven omtrent de factoren waarmee het gerecht
rekening dient te houden hij haar beslissing ter zake. Daarnaast heeft de High Court de uitzonde
ringen op het wettelijke recht op bail aangescherpt in die zin dat ook rekening mag worden
gehouden met de persoon van de verdachte en diens criminele voorgeschiedenis.

91 Zie Zander, a.w., p. 212 e.v.
92 Opgemerkt zij dat het systeem van automatische borgstelling is afgeschaft.
93 Vergelijk C. Chatterton, Bail, Law and Practice, Londen 1986, p. 143 e.v. en Archbold 1999, o.a. p. 206,

no 3-3b en 3-4 en p. 272 no 3-169.
94 Zie Chatterton, a.w., p. 153.
95 Zie Chatterton, a.w., p. 153.
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Voor zover de verdachte wordt beschuldigd van een delict dat niet wordt bedreigd met een 
gevangenisstraf, lain de bail eveneens worden geweigerd, echter in dat geval geldt een beperkter 
aantal gronden voor een uitzondering op het wettelijke recht op bail. In die gevallen kan de bail 
in ieder geval worden geweigerd als de verdachte niet heeft voldaan aan de oproep om te verschij-
nen ter gelegenheid van een eerdere bail, of als hij zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden 
die aan een bail waren verbonden. Maar ook als hij reeds is gedetineerd vanwege een ander feit. 
Daarnaast in verband met zijn eigen veiligheid en tenslotte in verband met een door het gerecht 
bevolen medisch en/of psychiatrisch onderzoek. 96  

Tegen een weigering om bail te verlenen kan bezwaar worden aangetekend en vervolgens zo 
nodig hoger beroep worden ingesteld bij de Crown Court respectievelijk de High Court. 

Resurnerend bin worden gesteld dat de aan de bail verbonden voorwaarden oorspronkelijk 
slechts waren bedoeld om de aanwezigheid van de verdachte op de zitting te verzekeren, maar dat 
de statutes sinds enkele decennia toestaan dat aan de bail ook voorwaarden worden verbonden 
die daamaast andere belangen beogen te beschermen. Het aanwezigheidsvereiste blijft desondanks 
de belangrijkste grond voor het verbinden van voorwaarden aan de schorsing van de voorlopige 
hechtenis. 

Uitzonderingen op het aanwezigheidsvereiste 
De in paragraaf 4.2.1 beschreven ratio die ten grondslag ligt aan het aanwezigheidsvereiste, geldt 
in het bijzonder voor de zittingsfase. Dit komt mede vanwege het feit dat het Engelse strafproces 
een sterk op het onmiddellijkheidsbeginsel georienteerd Icarakter heeft. Dat betekent dat in de 
andere fasen van het strafproces het aanwezigheidsvereiste minder absoluut is of een ander doel 
heeft, dan wel dat de redenen voor eenuitzondering op het aanwezigheidsvereiste in de onderschei-
den fasen van het strafproces (en zelfs per type gerecht) enigszins kunnen verschillen. 

Algemeen worth aangenomen dat voortvluchtigheid van de verdachte reden kan zijn voor een 
uitzondering op het aanwezigheidvereiste. De idee daarachter is dat de verdachte het in dat geval 
aan zichzelf heeft te wijten dat hij zijn aanspraak op zijn aanwezigheid op de zitting verspeelt. 97  
Dat geldt ook voor het geval de verdachte is gedetineerd en weigert op de zitting te verschijnen. 
Hij wordt daartoe niet gedwongen en de behandeling vindt dan plaats in zijn afwezigheid. De 
rechter kan overigens wel besluiten de weigering te bestraffen. 

Daamaast bestaan er nog enkele anclere gronden voor een uitzondering op het aanwezigheidsver-
eiste. Als er sprake is van een mode of trial hearing%  (en een eventueel daaropvolgende terechtzit-
ting voor de Magistrates' Court) kan de hearing in afwezigheid van de verdachte plaats vinden 
voor zover hij wordt vertegenwoordigd door een advocaat, die verklaart dat de verdachte aldcoord 
gnat met de behandeling in zijn afwezigheid, en er tevens naar het oordeel van het gerecht een goede 
reden is voor de afwezigheid van de verdachte. Voorts kan in deze en andere pre-trial hearings 

96 Zie Chatterton, a.w., p. 42; zie voorts Bail Act 1976 sectie 41 (zie Archbold 1999, p. 258 no 3-134 en 3- 
135). 

97 Zie Archbold 1999, p. 282, no 3-199 en 3-200. 
98 In de mode of trial hearing beslist het gerecht (i.e. de Magistrates' Court) door welk gerecht de verdachte 

zal worden berecht, door de Magistrates' Court of door de Crown Court. 
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de behandeling plaatsvinden buiten aanwezigheid van de verdachte als de verdachte is gedetineerd 
en het gerecht - indien mogelijk - besluit gebruik te maken van een televisie-verbinding." 

Meer in het algemeen zijn er uitzonderingen mogelijk op het aanwezigheidsvereiste als de ver-
dachte de procesorde verstoort of zich anderszins niet aan de regels houdt en het gerecht het daarom 
nodig acht de behandeling verder buiten diens aanwezigheid te doen plaatsvinden. 

Ziekte van de verdachte is in het algemeen geen grond voor een uitzondering op het aanwezig-
heidsvereiste, met name niet als de verdachte daardoor in zijn belangen wordt geschaad: als de 
verdachte ziek is dient de zaak in beginsel te worden geschorst.'" 

Tenslotte is de aanwezigheid van de verdachte in bepaalde fasen van het strafproces niet voor-
geschreven of zelfs niet toegestaan. Zo mag de verdachte in beginsel niet aanwezig zijn bij de 
behandeling van een eventueel bailverzoek bij de Crown Court, tenzij de Crown Court hem dat 
toestaat. 1°1  Voorts is de aanwezigheid van de verdachte niet vereist bij het voorlezen van de jury-
uitspraalen  of bij het ontslag van de jury zonder dat deze uitspraak heeft gedaan.' 

Naar wij zagen is de bereikbaarheid van de verdachte een probleem geworden. Het valt niet mee 
om hem daadwerkelijk op te hoogte te stellen van de voortgang van het strafproces. Het verkrijgen 
van een executeerbaar vonnis duurt daardoor lang en vraagt daarbij vaak om onevenredige inspan-
ningen van justitie. Dat is zowel vanuit het oogpunt van een efficiente rechtspleging als vanuit het 
gezichtspunt van een geloofwaardige wetshandhaving een bezwaar. De slechte bereikbaarheid van 
de verdachte dreigt de berechting van strafbare feiten binnen een - ook voor de samenleving - 
redelijke termijn te frustreren. 

Daar komt bij dat onze rechtspleging op gespannen voet staat met het door art. 6 EVRM gega-
randeerde recht van de verdachte om bij zijn berechting aanweZig te zijn ic4. Dat komt in de eerste 
plaats doordat de betekeningsregeling, die is 'opgehangen' aan het GBA-adres, weinig garanties 
biedt dat de verdachte ook werkelijk met de zittingsdatum bekend raalct. De vraag is of dat een 
risico is dat zonder meer voor rekening van de verdachte moet komen. Het enkele feit dat de 
verdachte een algemene wettelijke verplichting (art. 65 e.v. Wet GBA) niet heeft nageleefd vormt 
daarvoor een wankele basis. 

De spanning met het Europees Verdrag wordt in de tweede plaats veroorzaalct door het feit dat 
in ons land, anders clan in de ons omringende landen, ook de aller zwaarste zaken bij verstek kunnen 
worden afgedaan. Onzeker is of dat door het Europese Hof geaccepteerd zal worden. Onder meer 

99 Zie Blackstone's Criminal Practice, 9e druk, Londen 1999, p. 1047 no D 3.6 (en D 4.11). Zie ook Archbold 
1999, p. 282 nr. 3-198. 

100 Archbold 1999, p. 283 nr. 3-200b. 
101 Archbold 1999, P.  211 nr. 3-16. 
102 Archbold 1999, p. 463 nr. 4-441. 
103 Archbold 1999, p. 283 nr. 3-200c. 
104 Zie nader hiervoor, onder 3.2, waar er op is gewezen dat er ook spanning bestaat met het nationaal- 

rechtelijke uitgangspunt dat een verdachte recht heeft op en berechting in twee feitelijke instanties. 	• 
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in Colozza' overwoog het Hof dat in casu niet bepaald hoefde te worden 	wether and under 
what conditions an accused can waive exercise of his right to appear at the hearing (..)'. Daarin 
ldinkt een voorzichtigheid door ten aanzien van de berechting van verstek in zaken waarin, zoals 
in Colozza, de verdachte een langdurige gevangenisstraf boven het hoofd hangt. Die voorzichtigheid 
is St onbegrijpelijk Ben waiver veronderstelt een vrijwillige lceuze. De vraag is of een verdachte 
die van de zitting wegblijft omdat hij niet in handen van de justitie wenst te vallen, er werkelijk 
'in vrijheicr voor heeft gekozen zich niet tegen de aanklacht te verdedigen. Het 'recht' dat de ver-
dachte door de Nederlandse wetgever is toegekend om niet ter zitting te verschijnen dreigt zich 
hier tegen hem te keren. Van een verdachte die voortvluchtig is worth in feite, op straffe van een 
veroordeling bij verstek, verwacht dat hij zich vrijwillig meldt. 

Dit bezwaar heeft in de loop der tijd aan gewicht gewonnen door de gestage uitbreiding van 
de Nederlandse rechtsmacht (universaliteitsbeginsel; mime toepassing van de leer van het 
instrument). Misdadigers die vanuit verre buitenlanden opereren, en die wellicht nooit een voet 
op Nederlandse bodem hebben gezet, laumen hier bij verstek worden berecht. Die mogelfilcheid 
maalct arrestatie en uitlevering van de verdachte derhalve overbodig. De verdachte die zich van 
een Nederlandse dagvaarding niets aantrelct wordt eenvoudig geacht gebruik te hebben gemaakt 
van zijn recht om niet te verschijnen. 

Bij dit bezwaar voegt zich een bijkomend bezwaar dat van andere orde is. De combinatie van 
een mime rechtsmachtsregeling en de mogelijkheid van een berechting bij verstek maalct dat er 
een grote discrepantie lain bestaan tussen de juriclische mogelijkheden om een bepaalde verdachte 
te vervolgen, en de feitelijke mogelificheden om een dergelijke vervolging succesvol af te ronden. 
Niet alleen is het onderzoek naar, en de berechting van feiten die zich buiten de Nederlandse 
•nvloedssfeer hebben afgespeeld (en die bovendien geen enkele specifieke relatie met de Nederland-
se rechtsorde behoeven te hebben) uitermate gecompliceerd, de kans dal het - eventide - veroor-
delend vonnis daadwerkelijk kan worden geexecuteerd is bovendien ldein. Weliswaar biedt het 
opportuniteitsbeginsel de mogelijkheid in voorkomende gevallen van vervolging af te zien, maar 
als het om emstige misdrijven gaat plegen pragmatische overwegingen weinigen te overtuigen. 
Het recente verleden leert dat de maatschappelijke en politieke druk om 'het recht te laten zege-
vieren' groot kan zijn. Dat pleit er voor in het recht zelf drempels op te werpen tegen de mogelijk-
heid van een berechting bij verstek. 

De veelheid aan bezwaren die aan de bestaande wettelijke regeling kleven maalct een betrekkelijk 
ingrijpende herziening van die regeling wenselijk. Aan de voorstellen die daartoe zullen worden 
gedaan liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag. Deze uitgangspunten Lumen gezien wor-
den S een vertaling van de hiervoor geformuleerde bezwaren. 

1. De inspartningen die justitie zich dient te getroosten om de verdachte van de zittingcclatum op 
de hoogte te stellen en de voorwaarden the moeten worden gesteld aan een rechtsgeldige afstand 
van het aanwezigheidsrecht dienen meet dan thans het geval is te zijn afgestemd op hetgeen in 
de concrete strafzaak voor de verdachte op het spel staat. 

Dit uitgangspunt ligt mee ten grondslag aan het in Deelrapport I gedane voorstel om te komen 
tot de invoering van een driesporenmodel dat voorziet in differentiatie van procedures op basis 
van de emst van de gepleegde feiten en de zwaarte van de sancties die de verdachte in concreto 

105 EHRN1 12 februari 1985, Series A vol. 89, NJ 1986, 685, par. 28. 
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boven het hoofd hangen. De hier gedane voorstellen zijn gebaseerd op, en vormen een nadere uit-
werking van, het voorgestelde driesporenmodel. 

2. De eisen die aan de kennisgeving van gerechtelijke mededelingen moeten worden gesteld dienen 
meer dan thans het geval is te zijn gericht op het daadwerkelijk bereiken en informeren van de 
verdachte. Dat betekent met name dat het GBA-adres zijn centrale positie in de regeling van de 
betekening van de dagvaarding dient te verliezen. 

3. De insparmingsverplichting die op de vervolgende overheid rust om de verdachte daadwerkelijk 
te informeren sluit een eigen verantwoordelijk van de verdachte voor de realisering van zijn aanwe-
zigheidsrecht niet geheel uit. Dat betekent dat in gevallen waarin de verdachte het aan zich zelf 
te wijten heeft dat de dagvaarding hem niet heeft bereilct, daaraan binnen zekere grenzen consequen-
ties kunnen worden verbonden. 

4. De bereikbaarheid van de verdachte gedurende het strafproces moet beter worden verzekerd 
dan thans het geval is. De ingrijpendheid van de maatregelen die worden geiroffen dient daarbij 
in redelijke verhouding te staan tot de belangen die voor verdachte en samenleving op het spel 
staan. Dit uitgangspunt heeft in het bijzonder consequenties voor de toepassing van vrijheidsbene-
mende dwangmiddelen. Het verzekeren van de bereikbaarheid van de verdachte kan een grond 
zijn voor de toepassing van de voorlopige hechtenis. 

5. Berechting bij verstek dient in beginsel alleen te zijn toegelaten als de Nederlandse justitie de 
verdachte in haar feitelijke macht heeft of heeft gehad. Dat betekent in zware zaken (het eerste 
spoor) dat een voorafgaande arrestatie een voorwaarde dient te zijn voor een verstekbehandeling. 
Een op die arrestatie volgende onttreklcing aan de berechting (de verdachte houdt zich bijvoorbeeld 
niet aan de voorwaarden waaronder de voorlopige hechtenis is geschorst) behoeft echter geen 
belemmering te vormen voor afdoening bij verstek. In minder zware zaken zal als regel voldoende 
zijn dat de verdachte op het moment waarop de vervolging aanvangt in Nederland woont of 
verblijft. Als dat niet het geval is zou gedist kunnen worden dat de verdachte op enig moment in 
het vooronderzoek als verdachte is gehoord. 

5.2 Kenmerken van een nieuwe regeling 

Domiciliekeuze 
In 1985 werd ter bestrijding van de betekeningsperikelen het formele woonplaatsbegrip in het 
Nederlandse strafproces geIntroduceerd. De wetgever probeerde met de nieuwe betekenings-
voorschriften de verantwoordelijlcheid voor de bereikbaarheid (weer) bij de verdachte zelf te leggen, 
door hem vast te pinnen op zijn GBA-adres. Hoewel hiermee het risico van onbereikbaarheid al 
te zeer voor rekening van de verdachte lijkt te zijn gekomen, behoeft de achterliggende gedachte 
niet geheel te worden afgewezen. Het idee om de verdachte mede verantwoordelijk te maken voor 
zijn bereikbaarheid spreekt ann. Verplichte betekening aan het formele aches is daarvoor echter 
niet het juiste instrument gebleken. Daarom wordt voor invoering van een domiciliekeuze gepleit. 
Het lijlct redelijker de verdachte te houden aan een aches dat hij zelf, met het oog op de concrete 
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tegen hem gevoerde procedure, heeft gekozen, dan aan een adres dat met zijn opstelling in de 
strafzaak geen directe relatie heefti" 

Eerder hebben onder anderen Van Veen en De Waard voorgesteld om een gekozen woonplaats 
in de betekeningsregeling te introduceren.' De verdachte zou bij zijn (eerste) verhoor een adres 
moeten of kunnen lciezen, waar voor hem bestemde stulcken betekend zouden kunnen worden. In 
reactie daarop heeft de Minister de domiciliekeuze, na het opsommen van een aantal pralctische 
bezwaren, als 'bron van nieuwe moeilijkheden en chicanes' afgewezen. 1" Deze bezwaren laten 
zich als volgt samenvatten. Het zou onduidelijk zijn hoe lang de verdachte aan zijn gekozen aches 
gehouden zou moeten worden. Daamaast zou het doorgeven van adreswijzigingen voor allerlei 
administratieve problemen (lcunnen) zorgen." Tot slot zou het verbinden van een fictieve 
betekening in persoon aan de domiciliekeuze, zoals Van Veen voorstelde, strijd lcunnen opleveren 
met art. 5 en 6 EVRM. Deze laatste bedenking werd overigens niet nader geexpliceerd. 

Voordat ingegaan wordt op de mogelijke bezwaren tegen domiciliekeuze zij opgemerlct dat daaraan 
tegenwoordig door de Minister van Justitie minder zwaar wordt getild. Het Wetboek van Straf-
vordering kent namelijk sinds 1 februari 1998 een vorm van domiciliekeuze met betrekking tot 
de betekening van de appeldagvaarding.' Op deze datum is artikel 408a Sv in werking getreden, 
dat bepaalt dat in de gevallen dat de verdachte zelf ter griffie hoger beroep aanwendt of daartoe 
zijn advocaat of een derde uitdruldcelijk machtigt (art. 450 lid 1 Sv) meteen een oproeping om op 
een bepaalde datum ter terechtzitting te verschijnen kan worden uitgereikt (art. 408a Sv). Een 
appeLdagvaarding hoeft vervolgens niet meer te worden betekend, maar wordt wel - in gevallen 
waarin de verdachte niet zelf appel heeft ingesteld - aan het door de gemachtigde opgegeven adres 
toegezonden. In aansluiting op artikel 408a Sv bepaalt het tweede lid van artikel 412 Sv dat een 
zaak in hoger beroep zowel door een dagvaarding als door een oproeping aanhangig kan worden 
gemaakt. Het tweede lid van artikel 450 Sv verklaart artikel 588 lid 3 sub b Sv, waarin wordt 
bepaald dat uitreilcing aan een schriftelijk gemachtigde als betekening in persoon geldt, van 
overeenkomstige toepassing. Gezien het uitgangspunt van de wetgever - het wig, oten van het aantal 
betekeningen in persoon - 111  lijkt dit te betekenen dat uitreiking zowel aan de mondeling gemachtig-
de raadsrnan als aan de schriftelijk gemachtigde raadsman of bijzonder gemachtigde als betekening 
aan de verdachte in persoon wordt beschouwd. Daarnaast dient de eerste volzin van artikel 450 
lid 2 Sv gezien de Memorie van Toelichting zo te worden gelezen, dat een machtiging de 
gemachtigde niet ken verbieden oat een oproeping in ontvangst te nemen. u2  Volgens de Memo-tie 
van Toelichtine u  beoogt deze wetswijziging niet dat het de taak van de raadsman zou worden 

106 Anders: P1aisier, a.w., p.342. 
107 Th.W. van Veen, Over het kwaad der lopende vonnissen, RM Themis (1980), P.  117 e.v. en It de Waard, 

Stroomlijning van het strafproces, in: Strafrechtspleging onder spanning, Gedachten over het functioneren van 
ons strafproces, Th. W. van Veen (red.), Anthem 1981, p.73 e.v. In 1994 bevel de wedcgroep formal strafrecht 
van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak 'nadere aandacht voor een vonn van domiciliekeuze' aan, zie 
Trema 1994, p. 258. 

108 Zie de MvT, TK 1983-1984, 18 324, at. 3, P.10  en 11 (Wet van 24 april 1985, Stb. 236). 
109 Zie ook Reijntjes, a.w., P.  152 en 153. 
110 Zie ook Plaisier, a.w., p. 146, 147. 
111 MvT II, 1995/96, 24 510, at.), blz. 5. 
112 MvT II, 1995/96, 24 510, nr. 5, blz. 7. 
113 MvT II, 1995/96, 24 510, at. 5, blz. 5. 
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voortdurend zicht te houden op eventuele adreswijzigingen van de verdachte op een andere wijze 
dan reeds voortvloeit uit de gebruikelijke rechtsverhouding tussen client en advocaat. Ten opzichte 
van de huidige regeling verandert voor de advocaat dat hij zijn client meedeelt dat hij overeenkom-
stig de verstrekte machtiging appE heeft ingesteld en dat hoger beroep op een bepaald tijdstip zal 
dienen. Aansprakelijkheid voor het kennisgeven van de datum van de terechtzitting door de 
advocaat wordt hiermee niet gevestigd. 

Verdraagt de domiciliekeuze zich met art. 6 EVRM? 
In het voorgaande werd geconstateerd dat het uitgangspunt van de huidige betekeningsregeling, 
het bewerkstelligen van een rechtsgeldige betekening door de verdachte vast te pinnen op zijn 
formele adres, op gesparmen voet staat met art. 6 EVRM. Het Europese Hof eist immers van de 
overheid dat zij daadwerkelijke inspanningen verricht om de verdachte van de zittingsdatum op 
de hoogte te stellen. 

De invoering van een gekozen adres als uitgangspunt van de betekeningsregeling vergroot de 
ions dat de verdachte daadwerkelijk wordt geInformeerd. De verdachte geeft bij de politic een adres 
op waar hij feitelijk bereikt kan worden. Dit kan zijn GBA-adres zijn, maar ook een ander adres 
waar hij verblijft of het adres van een derde, bijvoorbeeld zijn raadsman. In vergelijlcing met de 
huidige regeling, die het formele adres als grondslag hanteert, legt de voorgestelde regeling een 
minder zware verantwoordelijkheid op de schouders van de verdachte. Anders dan nu wordt de 
verdachte niet aan een adresopgave gehouden die hij op grond van een algemene wettelijke ver-
plichting (art. 65 e.v. Wet GBA) moet doen (of wijzigen), maar aan een adreskeuze die van hem 
in het kader van een (mogelijke) strafvervolging gevraagd wordt. Bovendien moet de overheid 
een reale inspanning verrichten om de verdachte op zijn opgegeven adres te informeren. Domicilie-
keuze als zodanig kan dus moeilijk in strijd zijn met het Europese Verdrag. 

Jets anders is, dat strijd met het Verdrag kan ontstaan als aan de gemaakte adreskeuze bepaalde, 
(te) vergaande consequenties worden verbonden. Een eerste vraag in dit verband is of berechting 
in afwezigheid van de verdachte toelaatbaar is. Een tweede vraag is of de beroepstermijn veertien 
dagen na de einduitspraak kan eindigen. Op de laatste vraag wordt in paragraaf 5.4 onder het kopje 
rechtsmiddelen ingegaan. 

Onzeker is of het enkele feit dat de verdachte niet op de terechtzitting verschijnt nadat de 
dagvaarding aan het door hem gekozen adres is aangeboden, een ondubbelzirmige afstand van recht 
oplevert. Voor de vraag of een behandeling van de zaak in afwezigheid van de verdachte toelaatbaar 
is, is dat echter naar wij zagen niet beslissend. Wat de behandeling in eerste aanleg betel lijken 
zich bier geen problemen voor te doen. Als gezegd kan aanbieding aan het gekozen aches worden 
aangemerkt als een reele inspanning van de autoriteiten om de verdachte te informeren. Daarbij 
geldt dat de verdachte die is gevraagd domicilie te kiezen zich er van bewust is dat mogelijk een 
strafvervolging tegen hem zal worden ingesteld en dus kan verwachten dat hem een dagvaarding 
op het opgegeven aches zal worden aangeboden. Het eventueel onbekend blijven met de zittingsda-
turn zal onder die omstandigheden voor rekening van de verdachte kunnen worden gelaten. Daarbij 
komt dan nog dat er vrijwel steeds de mogelijkheid van een fresh determination is in de vorrn van 
hoger beroep.' 14  Het is deze combinatie van factoren die maakt dat een verstekbehandeling in eerste 
aanleg ruim blijft binnen hetgeen het Europese Hof aanvaardbaar acht. 

114 Althans in het eerste en tweede 'spoor' van het drie-sporenmodel. Zie par. 5.4. 
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Bij een behandeling in hoogste feitelijke aanleg ligt dat, juist vanwege het ontbreken van de 
mogelijkheid van een fresh determination, mogelijk anders. Afgewacht zal moeten worden hoe 
de benadering die uit het arrest De Groot blijkt, zich zal uiticristalliseren. Opgemerkt zij echter 
dat de (minimum)eisen van het Europese Hof, die bovendien sterk gebonden zijn aan de concrete 
casus, voor de Nederlandse wetgever niet zonder meet maatgevend zijn. Gekozen zou kunnen 
worden voor een regaling die royaal batten de door het Europese Hof getrokken grenzen blijft en 
die daardoor voorkomt dat van geval tot geval moet worden gediscussieerd over de vraag of niet 
het verdrag wordt geschonden. In appal zal daarom wellicht een luitlaatIdepi moeten bestaan voor 
gevallen waarin de verdachte verontschuldigbaar verstek heeft laten gaan. Zie paragraaf 5.4. 

Bij een keuze voor het gekozen adres als uitgangspunt van de betekeningsregeling, moat de vraag 
beantwoord worden hoe Lang de verdachte aan zijn adresopgave gehouden kan worden. Het lijkt 
that onredelijk dat het openbaar ministerie een termijn gesteld wordt waarbinnen de dagvaarding 
op het gekozen adres betekend moet worden. Deze gedachte kan op verschillende manieren worden 
uitgewerkt. Het meest praktisch lijkt de gekozen domicilie voor het gehele proces, of voor de gehele 
aanleg, te laten gelden, echter met dien verstande dat de verdachte niet meer aan het opgegeven 
adres gehouden kan worden als de dagvaarding daaraan niet birmen een bepaalde termijn is 
aangeboden. Die termijn zoubij overtredingen bijvoorbeeld maximaal vijf maanden kunnen bedra-
gen, terwijI bij misdrijven aan een periode van maximaal negen maanden kan worden gedacht. 
Op justitie rust zo de verplichting om enige voortvarendheid te betrachten bij het nemen van een 
beslissing omtrent (verdere) strafvervolging." 5  Deze voortvarendheid kan gezien worden als een 
bijkomend voordeel. 

Een andere vraag is of en in hoeverre de verdachte de mogelijkheid moet worden geboden het 
opgegeven adres tijdens de procedure te wijzigen. Omdat het streven er op gericht dient te zijn 
de verdachte zoveel mogelijk daadwerkelijk te bereiken valt er veel voor te zeggen die mogelijkheid 
inderdaad te bieden." 6  Enige beperking is daarbij echter wenselijk, enerzijds om chicanes de pas 
af te snijden, anderzijds om te voorkomen dat een reeds in gang gazette betekeningsprocedure wordt 
doorkruist. Bepaald zou kunnen worden dat de verdachte nog een bepaalde termijn (bijv. een 
maand) nadat het gewijzigde adres is doorgeven, aan zijn oude adres gehouden kan worden. De 
in de Memorie van Toelichting voorziene administratieve problemen zouden verder eenvoudig 
lcunnen worden opgelost door het verstrekken van voorgedrukte formulieren, die de verdachte kan 
gebruiken om wijzigingen door te geven Deze formulieren zouden onder andere het adres van 
de justitiele instantie waar een wijziging naar toe gezonden moat worden dienen te behelzen en 
een manner dat naar het proces-verbaal verwijst." 7  

Een laatste vraag tenslotte is wat rechtens dient te zijn als de verdachte weigert om domicilie te 
kiezen. Als regel lcan dan teruggevallen worden op het GBA-adres. De binding van de verdachte 

115 Het felt dat het openbaar ministerie de dagvaarding voor of na de gestelde termijn aan het gekozen adres 
zou betekenen, zou van invloed kunnen zijn op het moment waarop de rechtsmiddelentennijn geacht wordt 
te gaan lopen. Zie par. 5.2.2. 

116 Als de verdachte ter terechtzitting verschijnt of zelf een rechtsmiddel instelt, kan hem gevraagd worden zijn 
keuze te bevestigen of te wijzigen. 

117 Zie R. de Waard, a.w., p. 78 en A.E. Harteveld, De verhuizende verdachte. Wetsontwerp 18 324, DD 15 (1985), 
p. 17. 
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aan dat aches kan dan aangemerkt worden as de consequentie van een door de verdachte zelf 
gemaalcte 'keuze'. 

Berechting in aanwezigheid van de verdachte regel in meervoudige kamer-zaken. 
Voorgesteld wordt om de berechting in afwezigheid van de verdachte ingeval van emstige mis-
drijven slechts onder strikte voorwaarden toelaatbaar te achten. Bij de behandeling door de meer-
voudige kamer (het eerste spoor) heeft als regel te gelden dat de verdachte daarbij aanwezig is. 
Dat betekent in het bijzonder dat aan de 'ondubbelzinnigheid' van een afstand van het aanwezig-
heidsrecht hoge eisen dienen te worden gesteld. 

Deze benadering sluit beter aan bij hetgeen in de ons omringende landen gebruikelijk is. Zij 
ligt bovendien meer in de lijn van de eisen die het Europese Hof op het punt van de aanwezigheid 
lijkt te stellen. Met die aanwezigheid zijn gewichtige belangen gemoeid. De waarheidsvinding is 
er mee gediend als de rechter de verdachte ter zitting kan ondervragen en zich daarbij een oordeel 
kan vormen over de persoon van de verdachte. Het contradictoire karakter van het gecting kan voorts 
beter worden gewaarborgd als de verdachte persoonlijk aanwezig is om te weerleggen wat hem 
wordt aangewreven. Daarbij zij aangetekend dat als de verdachte verschenen is, zijn persoonlijke 
toestemming vereist is voor het afzien van bepaalde proceshandelingen (zoals het horen van een 
op de lijst geplaatste getuige). Tenslotte heeft de aanwezigheid ook belangrijke efficiency-
voordelen. De verdachte moet in de loop van het onderzoek ter zitting van procesincidenten 
(wijziging tenlastelegging; schorsing) op de hoogte worden gesteld. De voorstellen die elders (zie 
Deelrapport 7) zijn gedaan met betreldcing tot het zittingsmanagement (de voorprocedure) verliezen 
hun praktische zin als de verdachte niet bereikbaar is. 

Hoewel derhalve de aanwezigheid van de verdachte op goede gronden lcan worden gedist, kleven 
aan onverkorte doorvoering van dat uitgangspunt ook zvvaarwegende nadelen. Betekening van de 
dagvaarding aan het door de verdachte gekozen adres levert geen absolute garantie op dat de 
verdachte van de zitting op de hoogte geraalct. En als hij met de zitting op de hoogte is, garanileert 
dat niet dat hij ook daadwerkelijk verschijnt. Hij kan door overmacht verhinderd zijn om te ver-
schijnen, het kan ook zijn dat hij er voor Iciest om weg te blijven. Als de voortzetting van de proce-
dure van zijn verschijnen afhankelijk is, wordt de verdachte bovendien een aantrekkelijk middel 
geboden om zijn berechting te frustreren. Er zijn kortom ingrijpende maatregelen nodig om te 
verzekeren dat de verdachte ook werkelijk ter zitting aanwezig is. Het recht in de ons omringende 
landen laat zien dat die aanwezigheid voor een niet-onbelangrijk deel wordt gerealiseerd door een 
intensiever gebruik van de voorlopige hechtenis. De vraag is of wij die prijs voor de aanwezigheid 
van de verdachte willen betalen. 

Daar komt nog bij dat tegen.over de belangen die met de verschijning van de verdachte ter zitting 
zijn gemoeid andere staan. De verdachte kan respectabele redenen hebben om niet te verschijnen. 
Die verschijning kan door hem als zeer belastend worden ervaren, het kan ook zijn dat hij zaken 
aan zijn hoofd heeft die zijn aanwezigheid elders vergen en die voor hem zwaarder wegen. De vraag 
is of de verdachte bier niet een zekere vrijheid moet worden gelaten om zelf een keuze te maken. 

Een en ander heeft er toe geleid dat niet voorgesteld wordt de aanwezigheid van de verdachte 
tot een absoluut vereiste voor zijn berechting te maken. Ook de meervoudige kamer kan derhalve 
een zaak bij verstek afdoen. Een dergelijke verstekbehandeling dient echter wel als de uitzondering 
op de regel te worden beschouwd. Daartoe mag niet lichtvaardig worden overgegaan. Deze keuze 
is als volgt uitgewerlct. 
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1. Aan de bereikbaarheid van de verdachte moeten hoge eisen warden gesteld. Dat betekent in het 
bijzonder dat aan het door de verdachte gekozen domicilie eisen mogen en moeten worden gesteld. 
Het gekozen adres moet voldoende zekerheid bieden dat de verdachte daar ook werkelijk kan 
warden bereikt. Bovendien mag van de verdachte gevergd worden dat hij rich niet aan de berech-
ting onttrekt. Ms de rechter zijn persoonlijke verschijning noodzakelijk oordeelt, moet het bevel 
daartoe op eenvoudige wijze kutmen warden geeffectueerd. Toepassing van voorlopige hechtenis 
kan daarbij, al was het maar als stok achter de deur, niet geheel gemist worden. Zie daarover nader 
hiema paragraaf 5.4. 

2. Ads de verdachte ondanlcs een geldige betekening van de dagvaarding niet ter zitting verschijnt, 
zijn er drie mogeliftcheden: 
- de rechtbank kan de zaak aanhouden ten einde de verdachte in de gelegenheid te stellen op een 

nadere zitting te verschijnen. Daarvoor zal met name reden zftn als de verdachte verhinderd 
blijkt of als twijfelachtig is of de verdachte van de zitting op de hoogte is en er goede hoop is 
dat hemieuwde oproeping effect zal sorteren; 

- de rechtbank kan de persoonlijke verschijning van de verdachte bevelen als zij dat in het belang 
van het onderzoek noodzakelijk oordeelt. Zij kan dat bevel gepaard doen gaan met een bevel 
tot medebrenging en, onder omstandigheden, met een bevel tot gevangennerning of met de op-
heffing van de geschorste voorlopige hechtenis; 

- de rechtbank kan de zaak in afwezigheid van de verdachte afdoen. Daarvoor is met name reden 
als de verdachte uitdrukkelijk heeft verklaard geen prijs te stellen op een behandeling in zijn 
aanwezigheid, of als aannemelijk is dat de niet-verschijning te wijten is aan omstandigheden 
die voor rekening van de verdachte komen en het belong van een afhandeling binnen redelijke 
tennijn zwaarder moet wegen dan het belang van de verdachte om ter zitting aanwezig te zijn. 

3. Het is in beginsel aan de rechtbank, gehoord de raadsman en de OW, om de verschillende 
mogelijkheden in het licht van de bijzonderheden van het concrete geval tegen ellcaar af to wegen. 
Voorgesteld wordt echter om de beoordelingsruimte van de rechtbank om de zaalc bij verstek af 
te doen aamnerkelijk in te perken als de OvJ ter zitting te kennen geeft voomemens te zijn een straf 
of maatregel te vorderen die vrij heidsbeneming meebrengt van drie jaar of Langer.'" Dan is 
berechting in afwezigheid alleen mogelijk in de volgende twee gevallen: 
- de verdachte geeft expliciet (schriftelijk of bij monde van zijn raadsman) te kennen dat hij 

afstand doet van zijn aanwezigheidsrecht (en de rechtbank onvoldoende reden ziet om de per-
soonlijke verschijning te gelasten); 

- de verdachte moet als voortvluchtig worden aangemerkt Daarvan is sprake als de verdachte, 
na zich in handen van de justitie te hebben bevonden, zich aan de berechting heeft onttroldcen 
en niet verwacht mag worden dat een bevel tot medebrenging of gevangenneming binnen afzien-
bare tijd effect zal sorteren. 

Dit voorstel doet recht aan het hiervoor, in paragraaf 5.1 geformuleerde vijfde uitgangspunt. De 
consequenties voor de toepassing van de voorlopige hechtenis blijven daarbij binnen de perken, 

118 Prof mr A.H.J. Swart, referent van de workshop Aanwezigheid op het Eerste Congres Strafvordering 2001 
op 7 oktober 1999, stelde aldaar voor om daze beoordelingsruimte van de rechtbank te beperken in die 
gevallen dal de verdachte can vrijheidsbenemende straf of maatregel boven het hoofd hangt. 
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omdat de verdachten waar het hier om gaat onder het thans geldende recht doorgaans voorlopig 
zijn gehecht. 

5.3 Verantwoording tegen de achtergrond van algemene uitgangspunten van het wetboek 

De gedane voorstellen beogen in de eerste plaats de rechten van de verdediging te optimaliseren 
(uitgangspunt 2). Zij nemen de thans bestaande spanning tussen het geldende nationale recht en 
het door art. 6 EVRM gegarandeerde aanwezigheidsrecht weg. Daarbij zij opgemerkt dat een groter 
accent op de interactie van de procesdeelnemers (uitgangspunt 4) vereist dat de verdachte als 
procespartij althans in staat wordt gesteld ter zitting aanwezig te zijn. 

De voorstellen beogen in de tweede plaats een meer evenwichtige benutting van de (zittings) 
capaciteit te bewerkstelligen (uitgangspunt 3), hetgeen overigens, naar reeds werd opgemerkt, niet 
hetzelfde is als het realiseren van bezuinigingen. Het voorstel om het gekozen aches (domiciliekeu-
ze) centraal te stellen leidt tot een efficientere en minder tijdrovende betekeningsprocedure doordat 
de thans vereiste adresverificatie achterwege kan blijven. Daarbij komt dat de kans op fouten 
afiieemt, zodat minder zittingscapaciteit verloren gaat doordat de dagvaarding nietig moet worden 
verklaard. De garanties die van de verdachte kunnen worden gevraagd met betreldcing tot zijn 
bereikbaarheid versterken dit effect. Daarbij zij er nogmaals op gewezen dat de voorstellen die 
elders zijn gedaan met betrekking tot een meer efficiente benutting van de zittingscapaciteit 
('zittingsmanagement') een grote bereikbaarheid van de verdachte vooronderstellen. 

Tegenover deze 'bezuinigingen' staan toegenomen 'kosten'. Optimalisering van het aanwezig-
heidsrecht kan er toe leiden dat meer zaken op tegenspraak worden afgedaan (en dus meer zittings-
ruimte vergen). Dit effect zal wellicht niet geheel geneutraliseerd worden doordat de noodzaak 
om verzet of hoger beroep in te stellen (teneinde alsnog een contradictoire behandeling te realiseren) 
afneemt. Deze mogelijke extra belasting kan echter bezwaarlijk als een onevenwichtige benutting 
van de zittingscapaciteit worden aangemerkt. De zittingscapaciteit is daar juist voor bedoeld. 
Hetzelfde geldt voor de extra belasting van de capaciteit van de strafrechtspleging die mogelijk 
voortvloeit uit de met de onderhavige voorstellen samenhangende wijzigingen in de regeling van 
de rechtsmiddelen en het voorarrest (zie paragraaf 5.4). 

De voorstellen doen in de derde plaats recht aan het streven naar meer differentiatie in 
procesvormen (uitgangspunt 6). Dit komt tot uiting in het voorstel om in zware zalcen (het eerste 
spoor) aanwezigheid van de verdachte regel te doen zijn. 

5.4 Systematische samenhang met andere delen van de strafvordering 

Positie raadsman 
De voorstellen openen de mogelijkheid dat de verdachte domicilie Iciest ten kantore van zijn 
raadsman. Omdat dit niet meer is dan een aan de verdachte geboden mogelijkheidbrengen de voor-
stellen geen principiele wijziging in de positie van de raadsman. Dit kan als volgt worden 
verduidelijkt. 

Een verplichting om het kantoor van de raadsman als domicilie te lciezen, wordt niet gecreeerd. 
Daaraan doet niet af dat in het kader van (een schorsing van) de voorlopige hechtenis eisen kurinen 
worden gesteld aan de bereikbaarheid van de verdachte en dat daarbij domiciliekeuze ten kantore 
van de raadsman onder omstandigheden als een voldoende garantie voor bereikbaarheid kan worden 
aangemerkt. 
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Het enkele feit dat de verdachte domicilie kiest ten lcantore van ten advocaat, schept voor die 
advocaat geen enkele verplichting. In het algemeen geldt dat als een verdachte domicilie wenst 
te kiezen op een ander adres dan waar hij zelf woont of verblijft, hij zich er van S moeten 
vergewissen of de betroldcenen bereid is als domicilie te functioneren. Eventuele verplichtingen 
van de betrokken derde kunnen derhalve alleen voortvloeien uit met de verdachte gemaalcte af-
spralcen. Aan de 'geldigheicli van die keuze doet het al dan niet bestaan van een dergelijke afspraak 
echter niet af. Uitgangspunt dient te zijn dat de keuze van het adres waar hij bereikt wenst te worden 
de primaire verantwoordelijkheid van de verdachte is. Als het gekozen adres niet Tunctioneere 
is dat ten zaak die in principe voor zijn rekening komt. Het ligt als regel Met op de weg van de 
justitie hierop connote uit te oefenen. 

De vraag is of daarover anders gedacht moet worden als het gekozen adres itoevallig het kantoor 
van een advocaat is. Uitgangspunt dient ook bier te zijn dat enige gehoudenheid van de advocaat 
om stukken in ontvangst te nemen en voor de verdachte te bewaren alleen kan berusten op ten met 
de verdachte gemaalcte afspraak. De vraag is echter of ook heeft te gelden dat het al. dan niet bestaan 
van ten afspraalc geen zaak van justitie is. De bijzondere positie van de advocaat - zijn verantwoor-
delijkheden en de verwachtingen die daaraan kunnen worden ontleend - brengt mee dat ten advo-
caat door ten eenzijdige domiciliekeuze in ten lastig parket wordt gebracht. Daarom wordt 
voorgesteld dotniciliekeuze ten kantore van ten advocaat (onverschillig of die advocaat optreedt 
als raadsman of niet) afhankelijk te maken van de Stemming van de advocaat. Justitie zal zich 
er derhalve van moeten vergewissen of die instenuning inderdaad bestaat. 

Domiciliekeuze ten kantore van de raadsman betekent op zich nog niet dat de raadstnan vetplicht 
is de verdachte op de hoogte te stellen van de door hem ontvangen gerechtelijke mededelingen. 
Een dergelijke verplichting kan voortvloeien uit een afspraak die de verdachte op dit punt met de 
raadsman heeft gemaakt. De gemaakte afspraken lumen echter ook inhouden dat de verdachte 
zelf regelmatig navraag doet of er post is binnen gekomen. De primaire verantwoordelijkheid van 
de verdachte voor het door hem gekozen adres brengt weer mee dat de wijze waarop het gekozen 
domicilie ifunctioneere voor zijn rekening komt. Ben vergelijking met de nieuwe regeling neer-
gelegd in art. 408a Sv (zie paragraaf 5.2) op dit punt is wellicht verhelderend. Ms het hoger beroep 
wordt ingesteld door ten bepaaldelijk gevolmachtigde advocaat, kan de oproeping voor de zitting 
aan die gemachtigde worden uitgereikt en behoeft de appeldagvaarding verder alleen maar als 
gewone brief te worden toegezonden aan het door de gemachtigde opgegeven adres. Een wettelijke 
plicht van de gemachtigde om de verdachte van de zittingsdattun op de hoogte te stellen is daarmee 
Met geschapen. De wet legt alleen het risico van onbekendheid met de zittingsdatum bij de ver-
dachte, die er voor heeft gekozen van de diensten van een gemachtigde gebruik te maken. 

Aan het principiele uitgangspunt doet niet af dat in het kader van een eventuele schorsing van 
het voorarrest eisen kunnen worden gesteld aan de bereikbaarheid van de verdachte. In dat kader 
lcan, bij de vraag of dotnicilielceuze ten kantore van de raadsman een voldoende garantie biedt, 
betrolcken worden welke afspraken daarover tussen raadsman en verdachte zijn gemaalct. 

Toepassing voorlopige hechtenis ten dienste van de bereilcbaarheid van de verdachte 
Ben van de uitgangspunten van de onderhavige voorstellen is dat de bereikbaarheid van de 
verdachte gedurende het strafproces beter moet worden verzekerd dan nu het geval is. De ingrij-
pendheid van maatregelen ten dienste van deze bereikbaarheid dienen in redelijke verhouding te 
staan tot de belangen die voor de verdachte en de samenleving op het spel staan. 

Dit uitgangspunt heeft met name gevolgen voor de toepassing van vrijheidsbenemende 
dwangmiddelen: het garanderen van de bereikbaarheid van de verdachte kan een grond zijn voor 
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toepassing van voorarrest. 119  Het gaat daarbij mee om het legaliseren van de inmiddels gegroeide 
pralctijk waarin de ophouding voor verhoor en de inverzekeringstelling worden benut om de ver-
dachte met een dagvaarding 'op zak' heen te zenden. 

Verdraagt toepassing van voorlopige hechtenis ten dienste van de bereikbaarheid van de verdachte 
zich met art. 5 EVRM? 

Art. 5 lid 1 sub c EVRM noemt 'bringing him (de verdachte, MLTR) before the competent legal • 
authority' als zelfstandige grond voor het toelaten van voorlopige hechtenis.' 121  Het Europese 
Hof beoordeelt daarbij aan de hand van de concrete omstandigheden en de beginselen van subsidia-
riteit en proportionaliteit of het voorarrest reasonable is. Leiciraad voor deze toetsing is het derde 
lid van art. 5 EVRM, dat aan de voorlopig gehechte het recht geeft op Trial within reasonable time 
or to release pending trial'. Er moeten geen andere, minder verstrekkende maatregelen mogelijk 
zijn, om verdachtes aanwezigheid te waarborgen, zoals de vrijlating onder voorwaarden (art. 5 
lid 3 EVRM). Om het voorarrest gedurende langere tijd reasonable te laten zijn, moet het op 
meerdere gronden berusten clan alleen op de berechting (binnen redelijke termijn). Men denke 
hierbij bijvoorbeeld aan de grond vluchtgevaar (art. 5 lid 1 sub c EVRM). 

Omdat de voorlopige hechtenis in Nederland traditiegetrouw terughoudend wordt gehanteerd, 
wordt een gereserveerd gebruik van het voorarrest ten dienste van de berechting voorgestaan. 

Een nadere uitwerking van het gebruik van de voorlopige hechtenis ten dienste van de bereikbaar-
heid wordt geintegreerd in de wijzigingsvoorstellen met betrekking van de toepassing van de 
voorlopige hechtenis, die in het 2e jaar van dit onderzoek zullen worden gedaan. Voorlopig volstaat 
de volgende aanzet. In zware zaken (het eerste spoor), waarin berechting in tegenwoordigheid van 
de verdachte regel is, is voorlopige hechtenis in beginsel het aangewezen middel om de bereikbaar-
heid van de verdachte te verzekeren. Van toepassing van voorlopige hechtenis kan echter worden 
afgezien als er voldoende waarborgen zijn dat de verdachte bereikbaar is en ter zitting verschijnt 
als de rechter dat noodzakelijk oordeelt. 122  Als waarborg voor bereikbaarheid zou aan het niet 
(verder) toepassen van het voorarrest de voorwaarde verbonden dienen te worden dat de verdachte 

119 Art. 67 lid 2 Sv bepaalt dat voorlopige hechtenis ook kan worden bevolen in het geval dat van de verdachte 
geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland kan worden vastgesteld en hij verdacht wordt van een 
misdrijf waarvan de rechtbank kennis neemt en waarop, naar de wettelijke omschrijving, gevangenisstraf is 
gesteld. De ratio van deze bepaling is dat de voorlopige hechtenis onder omstandigheden ook ingezet kan 
worden om de executie van een opgelegde straf of maatregel zeker te stellen. Niet aannemelijk is dat de 
wetgever met deze bepaling ook de (bereikbaarheid en) de verschijning van de verdachte ter zitting 
bedoelde te garanderen, aangezien dat niet zou rijmen met zijn uitgangspunt dat de verdachte niet verplicht 
is ter terechtzitting te verschijnen (zie par. 2.1). Dit wordt bevestigd door art. 80 lid 2 sub 2° Sv, dat ten 
aanzien van de schorsing van voorlopige hechtenis bepaalt: Onder de voorwaarden der schorsing wordt 
steeds opgenomen (..) dat de verdachte, ingeval hij wegens het feit, waarvoor de voorlopige hechtenis is 
bevolen, tot andere dan vervangende vrijheidsstraf mocht worden veroordeeld, zich aan de 
tenuitvoerlegging (mijn curs., MLTR) daarvan niet zal onttrekken. 

120 De voorlopige hechtenis moet wel rechtmatig zijn, dat wil zeggen berusten op de nationale wet. 
121 Zie A.E. Harteveld e.a, Het EVRM en het Nederlandse Strafprocesrecht, 2e drulc, Groningen 1996, P.  56 e.v. 

. en G. Knigge, Strafvordering in het geding, in: Herbezinning op (de grondslagen van) het Wetboek van 
Strafvordering, Preadviezen van J. Remmelink (ca.), Handelingen NJV; kg. 124, dl. 1994-1, p. 88 e.v. 

122 Voorlopige hechtenis kan daarbij als stok achter de deur worden gebruikt om de verschijning van de 
verdachte ter terechtzitting te effectueren als de rechter verdachtes aanwezigheid noodzakelijk acht. 
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domicilie Idest Ann de kwaliteit van het gekozen adres zouden bovendien eisen kunnen worden 
gesteld. 

In lichtere zaken (het tweede spoor) dient voorlopige hechtenis in beginsel achterwege te blijven. 
Gezien de geringere belangen die er voor de verdachte en de samenleving op het spel staan, kan 
verdachtes bereikbaarheid met andere maatregelen gegarandeerd worden. Aileen als de verdachte 
geen aches zou willen (of kurmen) opgeven en de dagvaarding hem - in verband met de complexiteit 

• van de feiten - Met onmiddellijk in persoon zou 'written worden uitgereilct, zou toepassing van voor-
lopige hechtenis een optie zijn teneinde hem door middel van een versnelde procedure te berech-
ten." Hierbij wordt opgemerlct dat art 5 EVRM voor de toepassing van voorarrest met als doel 
een berechting binnen redelijke termijn geen verschil inaakt tussen zware en lichte vergrijpen. Ook 
bij lichtere delicten is voorarrest om snelle berechting mogelijk te malcen toelaatbaar, tints het rust 
op nationale wetgeving en het subsidiariteits- en het proportionaliteitsbeginsel in acht wor-den 
genomen. 

In de lichtste procedure, die niet kan leiden tot de oplegging van vrijheidsstraffen, Iran voorlopige 
hechtenis niet toegepast worden. De regel die thans neergelegd is in art. 67a lid 3 Sv staat daaraan 
in de weg. Wel 'can de ophouding voor verhoor benut worden om de verdachte de beschikking in-
houdende de door de OvJ opgelegde straf, te doen toekomen. 

Rechtsmiddelen 
In het voorgaande (paragraaf 5.2.) werd geconcludeerd dat de domiciliekeuze als zodanig niet in 
strijd is met het EVRM, maar dat strijd met het Verdrag wellicht kan ontstaan als aan de gemaalcte 
adreskeuze (te) vergaande consequenties worden verbonden. De vraag die in dit verband nog beant-
woord moet worden is of de verdachte bij een betekening niet in persoon aan het gekozen adres' 
geacht kan worden met de uitspraak op de hoogte te zijn. Ads dit inderdaad als uitgangspunt mag 
worden aangehouden, zou de wetgever Ictumen bepalen dat de beroepstermijn direct na de uitspraak 
begint te lopen. Dat zou betekenen dat de termijn waarbinnen een rechtsmiddel ingesteld moet 
worden, veertien dagen na de uitspraalc eindigt. Het vonnis gaat op dat moment in Icracht van ge-
wijsde en kan geexecuteerd worden. De vraag is of dit ingrijpende gevolg van het gekozen uitgangs-
punt in overeenstemming is met het Europese Verdrag. Mag het recht op een fresh determination 
afhankelijk gemaakt worden van een fictie? 

De verdragsbestendigheid van het uitgangspunt hangt in het bijzonder van twee factoren af. 
Ten eerste van de zwaarte van het strafbare feit en ten twee& van de omstandigheid of er een tuft-
laatklep bestaat voor gevallen waarin de verdachte zich verontschuldigbaar niet aan de gestelde 
beroepstermijn heeft gehouden. 

In zware zaken (eerste spoor) lijkt een terughoudende toepassing van het uitgangspunt dat de 
beroepstermijn veertien dagen na de uitspraak eindigt op haar plaats. Deze terughoudendheid is 
niet alleen uit verdragsperspectief gewenst, maar ook uit het oogpunt van ons nationale beginsel 
van berechting in twee feitelijke instanties. Het recht op een tweede feitelijke behandeling mag 
niet te snel verspeeld worden. De consequentie hiervan moet wellicht zijn, dat de aanvang van de 

123 Dit yoorarrest zou bijvoorbeeld ook kunnen worden gebruikt in het geval het openbaar ministerie nog enlcele 
dagen nodig heeft om de dagyaarding in persoon te kunnen uitreiken. 

124 Een betelcening niet in persoon aan het gekozen adres kan bestaan uit uitreiking aan iemand die op het adres 
wordt aangetroffen (art. 588 lid 3 sub a Sy), St uhreilcing aan een mondeling gemachtigde op de plants waar 
het stuk bewaard wordt (art. 588 lid 3 sub b Sv) of St uitreildng aan de griffier die het stuk onverwijld als gewone 
brief naar het gekozen adres stuurt (art. 588 lid 3 sub c Sv). 
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beroepstermijn bij de zwaarste misdrijven birmen de zwaarste procedure afliangt van de positieve 
vaststelling dat de verdachte met de uitspraak op de hoogte is. In de regel zal de verdachte, uit-
gaande van het bepleite uitgangspunt van een verschijnende verdachte, in deze categorie zaken 
overigens op de hoogte zijn van de uitspraak. 

De verdragsbestendigheid van het uitgangspunt lijkt zoals gezegd mede af te hangen van het 
feit of er een 'uitlaatklep' bestaat voor gevallen waarin de verdachte zich verontschuldigbaar niet 
aan de rechtsrniddelentermijn heeft gehouden. Anders dan nu het geval is kan verdachtes afwe-
zigheid ter terechtzitting rigoureuze gevolgen hebben. Als de inleidende dagvaarding bijvoorbeeld 
niet-in-persoon aan het gekozen adres wordt uitgereikt, kan de verdachte indien hij niet ter zitting 
verschijnt op een gegeven moment toch met een onherroepelijk vonnis geconfronteerd worden. 
Dit zal niet op onoverkomelijke Europese bezwaren stuiten, als ons rechtsmiddel verzet bijvoor-
beeld meer het karalcter van het Duitse rechtsmiddel Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zou 
krijgen. Dit zou betekenen dat de verdachte in verzet kan gaan als hij zich verontschuldigbaar niet 
aan een tennijn heeft kunnen houden.' Als de rechter zou oordelen dat verdachtes omissie inder-
daad verontschuldigbaar is, zou de verdachte het hem oorspronkelijk ten dienste staande rechtsmid-
del alsnog lcunnen aanwenden. Omdat in een dergelijke verzetsprocedure verdachtes proceshouding 
wordt getoetst, wordt de verdachte aangesproken op zijn eigen verantwoordelijkheid met betrekking 
tot zijn bereikbaarheid. 

Er is nog een tweede categorie gevallen waarin behoefte kan bestaan aan een dergelijke Wieder-
einsetzungsprocedure. Het gaat om gevallen waarin de verdachte weliswaar tijdig beroep heeft 
ingesteld, maar om redenen die niet voor zijn rekening behoren te komen verstek heeft laten gaan 
bij de appelbehandeling. De verdachte die aannemelijk kan maken dat zijn afwezigheid ter zitting 
niet aan hem zelf te wijten was, zou alsnog de mogelijkheid van een contradictoire behandeling 
lcurmen worden geboden.' 

Een nadere uitwerking van de rol van de rechtsmiddelen wordt geIntegreerd in de wijzigings-
voorstellen met befreldcing tot de rechtsmiddelen, die in het 3e jaar van clit onderzoek zullen worden 
gedaan. 

125 Zie Lameris-Tebbenhoff Rijnenberg, a.w., par. 7.2.5.3. 
126 Bezien dient te worden of in het 'derde' spoor hoger beroep moet worden opengesteld tegen de uitspraak 

van de rechter op het beroep tegen de door de OvJ opgelegde straf. De mogelijkheid van een Wieder-
einsetzungsprocedure moet wellicht openstaan in alle gevallen waarin de uitspraalc in hoogste feitelijke 
aanleg is gewezen. 



3 Wijziging in de bezetting tijdens de berechting 

Mr. E.F. Stamhuis 

1. Inleiding 

Een groot aantal strafzaken wordt afgedaan naar aanleiding van een eenvoudig onderzoek ter zitting, 
dat niet onderbroken wordt. In een beperIcte hoeveelheid zaken vindt er echter schorsing plaats. 
Het lukt vaak niet om bij de hervatting van het onderzoek over de zelfde rechters te beschilcken. 
Meervoudige kamers hebben een wisselende samenstelling, niet elke politierechter wordt steeds 
ingeroosterd enz. Krachtens vaste rechtspraak van de Hoge Raad is het dan verplicht het onderzoek 
(formeel) opnieuw te laten beginnen. Daardoor is de inspanning van het gerecht in zijn vorige bezet-
ting formeel van nul en generlei waarde, terwijI de proceshandelingen van alle partijen formeel 
herhaald moeten worden om te mogen worden meegenomen bij het eindoordeel. Verzoeken en 
verweren moeten herhaald worden, tussenbeslissingen zijn vervallen en het verhoor van de ver-
dachte heeft formeel niet plaatsgevonden. Zelfs een omvangrijk onderzoek met meerdere getuigen 
blijft in beginsel niet bewaard. 

De meest voor de hand liggende oplossing van deze inefficientie is een verbetering van de 
pralctijk op het gebied van roostering en aanbrenging van aangehouden zaken. Daarbij kan het echter 
niet blijven. Onder meer in het licht van het houden van een regiezitting in het eerste spoor (de 
zwaarste zaken) en van het voorstel om de getuigenverhoren door een enkelvoudige delegatie van 
het meervoudige vonnisgerecht te laten afriemen (zie deelrapport 7) blijft de personele continuiteit 
een vraag waaraan apart aandacht besteed moet worden. Met name kleinere rechtbanken zijn niet 
in staat de problemen van gewijzigde samenstelling door roostering te voorkomen, terwijl bij 
langdurige strafzaken (en die schijnen in aantal toe te nemen) de kans op uitval van een lid van 
een meervoudige kamer niet denkbeeldig is. Naast de kwestie van de voortdurende presentie bij 
de feitelijke behandeling moet de vraag behandeld worden of het in alle opzichten onontkoombaar 
is dat de stand van de zaak vervalt. Kunnen niet bepaalde tussenbeslissingen en orde-maatregelen 
worden gehandhaafd en onder welke condities kan dat? Kan hierbij aansluiting plaatsvinden bij 
de wensen van de partijen? De mogelijkheid om in deze richting te zoeken naar een aanpassing 
van de huidige benadering van bezettingsdiscontinuiteiten staat centraal in dit deelrapport. 

2. Huidige regeling 

Terzake van de wijzigingen in de samenstelling bevat het huidige wetboek eigenlijk geen regeling. 
Het adagium 'The one who decides must hear' wordt nergens expliciet onderschreven. Art. 322 
lid 2 Sv geeft weliswaar aan de rechter die na een schorsing het onderzoek ter zitting hervat, de 
bevoegdheid om te bevelen, dat het onderzoek opnieuw wordt aangevangen, maar noemt geen ge-
vallen waarin de rechter daartoe verplicht zou zijn. Toch bevat het geldende recht wel een ver-
plichting van dien aard. Een discontinuYteit in de bezetting van het vonnisgerecht is namelijk in 
de rechtspraak niet toegelaten. Als na de schorsing de samenstelling is gewijzigd mod de rechter 
art. 322 lid 2 Sv toepassen. Aan de beraadslaging en beslissing van de zaak wordt irnmers alleen 

1 	Zie B.W.N. de Waard, Beginselen van behoorlijke rechtspleging, Zwolle 1987, p. 321. 
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deelgenomen door rechters, die het hale onderzoek hebben meegedaan. Dit is evenmin ergens 
expliciet in de wet bepaaldonaar de Hoge Raad rekent dat als een grondtrek van het strafproces, 
aanlmopend bij de am. 348 en 350 Sv, 2  waarvan de schending substantiele nietigheid tengevolge 
heeft. Deze regel wordt zelfs een zo zwaarwegende eis van behoorlijke procesvoering geacht, dat 
ook in situaties waarin de passage 'naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzittine uit de 
genoemde artikelen niet van toepassing is, deze eis moet worden nageleefd. Dat geldt voor uit-
leveringszaken3, voor raadkamerprocedures 4  en voor WOTS-zaken s . 

De consequentie daarvan is dat bij gewijzigde samenstelling het opnieuw aanvangen van het 
onderzoek regel is en in beginsel alle handelingen en beslissingen van het oude gerecht vervallen. 
Om niet te veel tijd te verliezen gaat men er in de praktijk wel toe over het opnieuw verrichten 
van de handelingen fictief te maken. Alles wordt geacht opnieuw te zijn gedaan, veelal met 
instemming van de partijen. De formele scheiding tussen wat voor en wat na de hervatting plaats-
vond blij ft echter in stand. Deze lijn is door de Hoge Raad geaccepteerd in die zin, dat de als 
herhaald en ingelast beschouwde beslissingen met hun motiveringen wet voorwerp van cassatiebe-
roep lcunnen zijn, ook al is het beroepen arrest niet gewezen naar aanleiding van de zitting, waarop 
ze oorspronkelijk genomen zijn. Wat op die terechtzitting is voorgevallen kan ook worden 
betroldcen bij de beoordeling in cassatie van bezwaren tegen die beslissingen, 

Op de gang van zaken vOor de hervatting kan zonder de fictie in hoger beroep of cassatie geen 
controle worden uitgeoefend. Hoewel ze wet bepalend kunnen zijn geweest op het verloop van 
de feitelijke behandeling en ook als het ware onzichtbaar doorwerken op het onderzoek na de 
hervatting, zijn eventuele schendingen van vormvoorschriften onbereikbaar geworden, omdat ze 
in beginsel non-existent zijn. Deze aanpalc heeft als voordeel, dat steeds helder is op welke proce-
durele feiten acht moet worden geslagen bij de toetsing van de uitspraak in appel of cassatie. Bij 
misverstanden daarover zouden dew volgende procesfasen veal moeilijker te begrenzen zijn. 7  

De formele benadering van ons wetboek is in de rechtspraak van de Hoge Rand niet losgelaten. 
Bijvoorbeeld geldt dat verzoeken om een getuige op te roepen, waarop nog niet was beslist, wel 
herhaald moeten worden (dan wet als herhaald hebben te gelden op grond van de fictie), anders 
hoeft het gerecht in nieuwe samenstelling daarover geen beslissing te nemen. 8  Beslissingen 
genomen v6Or de schorsing zijn rechtens verdwenen, ook at is feitelijk wel dienovereenkomstig 
gehandeld na de hervatting. 9  De weerslag van wat zich voor de schorsing heeft afgespeeld in het 
p-v van de terechtzitting worth als een schriftelijk stuk behandeld, waaruit bijvoorbeeld bewijsmate-
riaal zou ktumen worden afgeleid, en niet als een verslag van een onderdeel van het zittingsonder-
zoek. 1°  

2 	HR 08-10-28 NJ 29, p. 83-84; HR 18-04-32 NJ 32, p. 1046; HR 09-11-71 NJ 72,42; HR 12-04-83 NJ 83, 602. 
3 	HR 11-06-74 NJ 74, 482. 
4 	HR 16-09-85 NJ 86, 384. 
5 HR 06-04-99 NJ 99,420. 
6 	HR 07-10-97 NJ 98, 153. 
7 	Zo maakt de Hoge Read nog wet even ten punt van ten appelrechter die een tussenbeslissing van voor de 

hervatting meent te 1amnen iovemement. Deze rechter had een nieuwe beslissing moeten geven, in casu over 
de ontvankelijkheid van het appel. Tot nietigheid leidt dit echter niet, omdat het daarvoor niet wezenlijk genoeg 
is. Zie HR 13-11-79 NJ 80, 96. 

8 	Zie HR 07-01-92 DD 92.157. 
9 HR 22-06-93 DD 93.484. 
10 Zie BR 26-10-93 DD 94.093; HR 16-12-97 NJ 98, 387. 
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Het bestaande wetboek maalct een uitzondering op dit uitgangspunt in art. 322 lid 3 en 4 S v. 
De verklaring van een getuige (waaronder bier steeds mee begrepen dient te worden de deslcundige) 
kan onder bepaalde condities over de gewijzigde samenstelling heen getild worden. De eerste 
conditie is dat de officier van justitie en de verdachte daarmee instemmen. De tweede is dat het 
moet gaan om getuigen, waarvan de ambtshalve oproeping voor de zitting na schorsing achterwege 
is gebleven. Op het instemmingsvereiste is weer een uitzondering toegelaten. Ook zonder instem-
ming mag de rechter art. 322 lid 3 toepassen, wanneer de getuige is overleden, na de hervatting 
niet heeft kurmen verschijnen of weigert aldaar een verklaring af te leggen. De bier beknopt 
aangeduide regeling is vooral te plaatsen tegen de achtergond van het wettelijk bewijsrecht van 
1926. In de huidige stand functioneert het voorschrift niet meer zozeer in dat formele kader, maar 
als een normering van de vraag welke getuigen na schorsing en wijziging van de samenstelling 
opnieuw gehoord moeten worden om tot bruikbaar bewijs te leiden." 

Verder verdient de verwijzing van de politierechter naar de meervoudige kamer bier enige 
aandacht, omciat het een automatische wijziging in de samenstelling betekent. De wetgever lijkt 
in de regeling van de hervatting na deze verwijzing, art. 377 Sv, een uitzondering te erkennen op 
het gekozen principe dat bij een wijziging van de bezetting het onderzoek opnieuw moet aanvangen. 
Ogenschijnlijk wordt het onderzoek ter zitting gewoon voortgezet en als basis voor de beraad-
slaging en beslissing van de meervoudige kamer telt het onderzoek ter zitting door de politierechter 
evenzeer mee als het onderzoek van de meervoudige kamer zelf. Voor een echte hervatting in de 
stand, dus zonder opnieuw te beginnen, wordt bier echter geen ruimte geboden. De woorden 'op 
gewone wijze voortgezet' uit lid 2 betekenen volgens de Hoge Raad, dat net als bij andere hervat-
tingen het feit van de gewijzigde samenstelling tot gevolg heeft, dat het onderzoek opnieuw moet 
worden aangevangen. De personen die beslissen zijn dus dezelfde als die de hele feitelijke 
behandeling bijwoonden." 

De uitbreiding ten aanzien van de basis voor de beraadslaging en beslissing, waarbij het 
onderzoek voorafgaand aan de Wijziging van de samenstelling dus meetelt, knipt gewoon de 
personele unie tussen feitelijke behandeling en bepaling van de einduitspraak door. Daarop is echter 
een uitzondering gemaalct voor verklaringen van getuigen en deslcundigen die door de politierechter 
al gehoord waren. Deze verklaringen mogen slechts in twee gevallen worden toegevoegd aan het 
materiaal waarop de meervoudige kamer zijn beslissing baseert: 
a. de verklaringen zijn niet betwist bij de politierechter, of 
b. de behandeling bij de meervoudige kamer vindt plants bij verstek. 

De ratio van de tweede uitzondering is moeilijker te peilen clan van de eerste. De verdachte heeft 
in de eerste uitzondering door middel van betwisting aangegeven de inhoud van de verldaring niet 
te accepteren, om welke reden een opnieuw horen door het gerecht bijdraagt aan een beter oordeel 
over de waarheid en bruikbaarheid van de verklaring." De tweede uitzondering valt moeilijk anders 
te begrijpen dan als een uitdruldting van de opvatting van de wetgever, dat de verdachte door 
verstek te laten gaan zijn recht op een grondig onderzoek heeft verspeeld. Dat lijkt naar huidige 
maatstaven voor correctie vatbaar, maar daar gaat het bier niet om. ilc kom bier tot de slotsom, dat 
de uitzonderingen van art. 377 Sv de inbreuk op de formele onmiddellijkheid corrigeren. Daarbij 

11 Zie conclusie Foldcens voor HR 22-03-95 NJ 95, 708. 
12 HR 27-03-84 NJ 84, 699. 
13 Niet verschijnen bij de politierechter staat overigens niet gelijk aan niet bestrijden. Zie Melai c.s., aant. 8 bij 

art. 376 (oud). 
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geeft de wetgever blijk van de gedachtengang, dat deze inbreuk met name gecompenseerd wordt 
als dat vanuit het verdedigingsbelang geindiceerd is. 

Op de hoofdlijn dat alle handelingen en beslissingen voor de zitting van onwaarde zijn gewor-
den, is in de jurisprudentie in elk geval als uitzondering geaccepteerd, dat het nieuwe gerecht uitgaat 
van de wijziging in de tenlastelegging, die voor de wijziging in de samenstelling was aangebracht 
Dat betekent dat enige differentiatie in wat wet en wat Met conserveerbaar is reeds in het huidige 
tech; maar niet in de wet, voorkomt. Welke tussenbeslissingen zijn nog meer zodanig los te weken 
van de feitelijke behandeling, dat personele continuiteit Met vereist is, zo zou men kunnen vragen. 
Dat zou dan richting geven aan de selectie van waarvoor wel en waarvoor niet de continulteit in 
de bezetting essentieel is en het zicht op het beginsel verscherpen. Het gebrek aan verder houvast 
in de nationale rechtspraak kan wellicht gecompenseerd worden, zij het in beperkte mate, door 
naar verschijningsvormen van de formele otuniddellijkheid in het buitenland te kijken, waarover 
in paragraaf 4 meer. 

3. Juridische context; nationale beginselen en verdragsrecht 

Het onmiddellijkheidsbeginsel kent een formele kant, inhoudende dat de personen die betrokicen 
zijn bij behandeling van de zaak en de beslissing nemen, identiek moeten zijn. De Waard kent aan 
deze regel een adagium-lcarakter toe.' Vaak wordt ook hierbij verwezen naar het zgn. collegiali-
teitsbeginsel, inhoudende dat alle deelnemers aan de betechting in een meervoudige kamer in 
gelijke mate kennis hebben genomen van wat er op de zitting is voorgevallen. Deze invalshoek 
is echter maar gedeeltelijk toereikend om de formele benadering van de wetgever te plaatsen. 
Immers de verplichting tot opnieuw aanvangen van het onderzoek door een nieuwe unus-rechter 
wordt er niet door verldaard. Het accent ligt hier op de rechtstreekse kennisneming van wat voor 
de einduitspraak van betekenis kan zijn, tengevolge waarvan de rechter zijn oordeel Set mag 
baseren op observaties van anderen. De vraag kan worden gesteld tot op welke hoogte dit beginsel 
in ons strafprocesrecht erkend is. Daarop gaan ik hier nu aan de hand van de uitzonderingen in. 
Vervolgens komt de vraag aan de orde of misschien vanuit het EVRM een dergelijk beginsel 
normatief is voor onze strafrechtspleging. 

Art. 422 Sv formuleert een uitzondering op de regel dat de rechter zijn beslissingen alleen baseert 
op zijn eigen onderzoek ter terechtzitting. Lid 1 van dat artikel bepaalt dat de eindbeslissing in 
hoger beroep genomen wordt naar aanleiding van zowel het onderzoek ter zitting in hoger beroep 
als het zittingsonderzoek in eerste aanleg. Ook bier is de band tussen hij die boon t en hij die beslist 
gedeeltelijk verbroken, net als bij het hiervoor besproken geval van de verwijzende politierechter. 
De correctie vindt plaats in art. 422 lid 2, welke op dezelfde wijze geplaatst kan worden als hier-
boven bij de besprelcing van art 377 Sv is gebeurd. Op zichzelf vindt er een schending van de 
formele onmiddellijkheid plants. Die wordt echter gecorrigeerd, voorzover de kenbaar gemaakte 
procespositie van de verdediging daartoe noodzsalct, anders Set 

Het is Met eenvoudig te bepalen of de bier behandelde formele omniddellijkheid ook deel 
uitmaakt van het concept van a fair hearing nit art. 6 lid 1 EVRM. De uitwerlcing die het Europese 
Hof heeft gegeven aan dit concept in relatie tot het bewijsmateriaal staat met name in verband met 

14 De Waard a.w., p. 321v. 
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lid 3 sub d van art. 6." Dientengevolge komt in die rechtspraak de positie van de verdediging ten 
opzichte van het bevvijsmateriaal goed uit de verf en ontbreelct het doortreldcen van de lijnen naar 
de positie van de rechter in deze jurisprudentie." Als relevant in dit verband zou men kunnen 
wijzen op de uitspraak in de zaak Barbera, Messegue en Jabardo." Daarin was vlak voor de 
zittingsdag de vooraf aangekondigde samenstelling van het gerecht gewijzigd. Met name was 
verrassend de afwezigheid van de voorzittende rechter, die een dag tevoren nog een voorbereidende 
zitting had gedaan. De gerechtvaardigde vrees dat de nieuwe president de zaak onvoldoende zou 
kennen (gewezen wordt op de omvang van het dossier, 1600 pagina's) en dus teveel zou afgaan 
op het oordeel van de bijzitters, is een factor die meeweegt. Opgeteld bij andere bezwaren (in 
verband met onpartijdigheid en onbevangenheid) wordt een schending van art. 6 EVRM aangeno-
men. Mijn conclusie is dat het hier om de elders, in deelrapport 7 behandelde, aspect van de 
collegialiteit gaat en dus de verhouding van de rechters in de meervoudige kamer onderling bete& 
Voor de onmiddellijkheid van de rechters ten opzichte van de feitelijke basis voor hun beslissing 
zou ik aan deze uitspraak geen conclusies willen verbinden. 

Uit het arrest in de zaak Thomann' blijkt dat het Europese Hof wel oog heeft voor de ineffici-
entie van veranderingen in de samenstelling van het gerecht, vooral uitgedrukt in tijdsverlies. Het 
Hof wijst in paragrsaf 36 op het gevolg, dat de nieuwe rechter zich weer helemaal in de zaalc moet 
inwerken. Met name is dat relevant in verband met het tweede gevolg, namelijk dat er vertraging 
in de berechting optreedt, omdat nu eenmaal een rechter die moet invallen voor een (in casu ge-
wraakte) collega, niet onmiddellijk kan gaan meedoen. Van het perspectief van de waarborg van 
de redelijke termijn gaat er dus enige normerende werlcing uit bij de benadering van ons probleem. 

De slotsom van deze opmerlcingen is dat de oruniddellijkheid van de verhouding tussen de 
persoon van de rechter en de procedurele handelingen, waarop hij zijn beslissing baseert, in de 
nationale context en in het verdragsrecht met name in bescherming genomen wordt met het oog 
op de positie, die de verdediging in het proces van waarheidsvinding toekomt. Aileen die inbreuken 
op de onmiddellijkheid worden gecorrigeerd die een verkorting van de rechten van de verdediging 
ten aanzien van de tegen hem ingebrachte feiten betekenen. Wanneer daarvan geen sprake is, dan 
wel wanneer de verdediging daarmee accoord gaat, lijkt van het onmiddellijkheidsbeginsel in zijn 
fonnele aspect geen normerende werking uit te gaan die uitstijgt boven de wet. 

15 Zie A.E.Harteveld e.a., Het EVRM en het Nederlandse strafpocesrecht, Groningen 1996, p. 121-125. 
16 Uit Kamasinski, EHRM 19-12-89 NJ 94, 26, blijkt dat informatie-inwinning buiten de zitting om vooral een 

inbreuk op de fairness is, wanneer de verdediging hiervan niet op de hoogte wordt gesteld en de informatie niet 
kan tegenspreken; zie D.J. Harris e.a., Law of the European Convention on Human Rights, London 1995, p. 
215. Het ging hier om feiten die in een appelbeslissing tegen de verdediging werden ingebracht. Die feiten 
hadden betrekking op de procedurele gang van zaken in eerste aanleg en niet op het bewijs van het 
tenlastegelegde delict. De verdachte had de kans moeten hebben om deze feiten tegen te spreken, omdat ze 
tegen zijn versie van de gebeurtenissen ingingen; zie par. 102 van het arrest. 

17 EHRM 06-12-88, A 146. 
18 EHRM 10-06-96 NJ 98, 184. 
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4. Rechtsvergelijkende notifies 

4.1 Interne vergelijking met administratief en burgerlijk procesrecht 

In de beide andere grote nationale procesrechtgebieden is het beginsel dat bier aan de orde is, at 
evenmin goed uitgewerkt. In de regeling van het burgerlijk procesrecht is het slechts in zwaldce 
gedaante aanwezig. Ten eerste is een verwijzing te vinden in art 212 Rv, waarin wordt bepaald 
dat de rechters die een getuige hebben gehoord, zoveel mogelijk meedoen aan de einduitspraak. 
Wanneer daarvan wordt afgeweken, moet dat een bijzondere reden hebben; dit ter exclusieve 
beoordeling van het gerecht zelf. Van de reden wordt wet in de uitspraak melding gemaakt, maar 
partijen lcunnen dat dus niet aan hogere rechter voorleggen, zo bepaald lid 2 van datzelfde artikel 
expliciet. 19  

De regeling voor schorsing en hervatting bevat geen verwijzing naar opnieuw aanvangen in 
dezelfde samenstelling. Dat is wellicht te wijten aan de aard van het incident, wake in de regeling 
van dit procesrechtgebied is afgestemd op het initiatief van partneri respectievelijk op evenementen 
in hun sfeer die de schorsing van rechtswege tot gevolg hebben. Men raadplege de artt. 254 en 258 
Rv. Een laatste aanwijzing van de zwakke werking van dit beginsel vinden we in art 288a lid 2 
Rv. Daar gaat het over de verwijzing van een enkelvoudige naar een meervoudige 'cattier; ten 
automatische wijziging in de samenstelling zou men lcunnen zeggen. Het aangehaalde artikellid 
bepaalt daarbij undrukkelijk, dat de verwezen zaak wordt voortgezet in de stand waarin zij zich 
bevindt. De mogelijkheid om bepaalde fragmenten opnieuw te laten plaatsvinden wordt niet eens 
genoemd. 

Het administratief procesrecht bevatte in de pre-Awb periode wel bier en daar een wettelijke 
vastlegging van de formele kant van het onmiddellijkheidsbeginsel, bijvoorbeeld art. 21 lid 4 
Beroepswet." Bij de revisie keerde deze echter niet terug, overigens zonder dat daarvoor een reden 
werd geven.n  Art. 8:64 Awb regelt de schorsing en hervatting van het onderzoek ter zitting. 
Hervatting, zo bepaalt lid 3, vindt plants in de stand waarin het onderzoek zich beyond voor de 
schorsing. De rechtbank heeft echter op gond van lid 4 de bevoegdheid te bepalen, dat het 
onderzoek opnieuw wordt aangevangen. Volgens Tak is dat de aangewezen weg als de samenstel-
ling van het gerecht is veranderd, zij het dat hiervan kan worden afgezien als het slechts om de 
af-werking van een bijzaak of deelvraag gaat n  Ook elders wordt dit standpunt ingenomen, waarbij 
de verwijzing naar de meervoudige kamer, art. 8:10 Awb als voorbeeld wordt vermeld van een 
wijzigirtg in de bezetting.' Dat lijkt me voorshands niet te kloppen met de bepaling in art. 8:10 
lid 4 Awb, dat de verwezen zaak wordt hervat in de stand waarin deze zich beyond, waarbij de 
bevoegdheid tot opnieuw aanvangen niet wordt genoemd. Kortom, ook in het Awb-procesrecht 

19 Zie hierover ook deelrapport 7; verder De Waard a.w., p. 321-322. 
20 A.Q.C. Tak in het losbl cornmentaar op de Awb (VIJGA), p. E 82.5.9-4. 
21 Zie EL. Daalder ca,. De parlementaire geschiedenis van de Algemene wet bestuursrecht, Tweede Tranche. 

Alphen a/d Rijn 1994, p. 459. 
22 Talc, a.w. noemt aLs voorbeeld daarvan de beslissing over de omvang van de schade. 
23 H. Bolt e.a. (red.), Bestuursprocesrecht, losbl. (Kluwer), p. 33.6-27. 
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is de continuIteit van de bezetting van de rechtersstoel(en) slechts in beperkte mate uitgewerkt en 
zeker geen substantieel vereiste voor een geldige behandeling.' 

4.2 Externe rechtvergelijking 

4.2.1 Duitsland 

Het is de formele kant van het onmiddellijkheidsbeginsel dat paragraaf 226 StP0 vastlegt: de tot 
oordelen geroepen personen moeten zelf de hele behandeling bijwonen. 25 Wanneer een der rechters 
(of leken, de zgn. Scheiffen) door zielcte of dood uitvalt, kan men niet een ander tot het gerecht laten 
toetreden. De zaak moet opnieuw behandeld worden. 26 De enige uitzondering hierop is de regeling 
van de Erganzungsrichter, welke voor beroeps- en lekenrechters dezelfde is. Bij lange zittingsbe-
handelingen kan een gerecht op de voet van paragraaf 192 GVG bepalen, dat een vervangingsrech-
ter of -Schee het onderzoek bijwoont voor het geval een der zittende personen uitvalt. Deze 
vervanger kan dan in de plaats treden van de uitvaller zonder dat het onderzoek opnieuw zou 
moeten worden verricht. Deze vervangers zijn van beraadslaging en beslissing uitgesloten zolang 
ze nog niet tot de Lamer zijn toegetreden. Als ze eenmaal invallen, geldt dat dus niet als een inbreuk 
op de onmiddellijkheid, aangezien ze in de zelfde mate als de reeds zittende rechters kennis hebben 
genomen van hetgeen ter zitting is gepasseerd. Ook na schorsing van het onderzoek geldt het gebod 
van ongewijzigde samenstelline, hoewel er wel druk bestaat om de zaak tijdig te hervatten en 
dus enige soepelheid op dit punt verwacht mocht worden. Sterker nog dan ons nationale recht eist 
het Duitse recht dat een zaak niet te lang gerekt wordt. Overschrijding van bepaalde termijnen in 
dit verband verplichten tot een geheel nieuwe behandeling; paragraaf 229 StP0. 

Vanuit de cassatiegrond van paragrsaf 338 sub 5 StP0 zijn er in de rechtspraak wel nuanceringen 
aangebracht op de aanwezigheidsregels van de wet. Aileen wanneer een persoon waarvan de wet 
de voortdurende aanwezigheid voorschrijft, afwezig was bij een wezenlijk onderdeel van de 
behandeling, wordt de uitspraak vernietigd. Het heeft er echter niet toe geleid dat wisselingen van 
(leken)rechters voorafgaande aan wezenlijke onderdelen van de behandeling ter zitting geaccepteerd 
zijn, voorzover ik heb kunnen nagaan. 28 

4.2.2 Engeland 

De regeling voor wijzigingen in de samenstelling van het gerecht in het Engelse recht heeft 
vanzelfsprekend betrekking op twee afzonderlijke situaties: verandering van de jury en wisseling 
van de (beroeps)rechter. De jury in Engelse strafzalcen mag van samenstelling veranderen in die 
zin, dat warmeer een jurylid overlijdt of door de rechter wordt ontslagen wegens ziekte etc. de 
behandeling van de zaak met bij voorbaat nietig is. De wet laat toe dat de behandeling wordt voort-
gezet zolang het aantal overgebleven leden negen of meer is; S. 16 Juries Act 1974. De pralctijk 

24 Zie Daalder a.w., p. 404: het stelsel van Rechtsvordering (voor verwijzing en hervatting) fimctioneert naar 
tevredenheid en er is geen reden daarvan af te wijken. In J.B.J.M. ten Berge e.a., Ervaringen met de Awb. Het 
bestuursprocesrecht 1996, P.  177, valt het geringe pralctische belang van de formele onmiddellijkheid op. 

25 C. Roxin, Strafverfahrensrecht, 24. Aufl. MUnchen 1995, p. 335. 
26 Roxin a.w., p. 314; 'Th. Kleinknecht/ L. Meyer-GoBner, StrafprozeBordnung, 43. Aufl., Munchen 1997, p. 716. 
27 KleinIcnecht/Meyer-GoBner a.w., p. 850. 
28 Zie hierover Kleinknecht/Meyer-GoBner a.w., p. 1214. 
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dat bij uitvallen van een jurylid eon geheel nieuwe jury moet worden ingezworen, bestaat al sinds 
1925 niet 'neer? Wat de vervanging van de rechter in de loop van een feitelijke behandeling ter 
zitting betreft is niets aangetroffen. Volgens mondelinge informatie moot de zaak overgedaan wor-
den. 

Welke beslissingen zo essentieel zijn voor de feitelijke behandeling dat continufteit in persona 
vereist is, kan worden afgeleid uit de regeling van de voorprocedures in het Engelse Crown Court 
proces. De berechting voor eon jury in het Engelse Crown Court is zeer omslachtig. Naast alle 
initiatieven om het aantal jury-zaken te reduceren zijn in de pralctijk ook organisatorische maat-
regelen ontwikkeld om het zittingsmanagement te verbeteren. In dat Icader is het thans ook wettelijk 
mogelijk gemaakt dat een rechter in een preliminaire procedure beslissingen geeft die doorwerken, 
ook wanneer de feitelijke behandeling van de zaak door een andere rechter wordt geleid.' Het gaat 
hier om de wettelijke vastlegging van de pralctijk, gegroeid in het Central Criminal Court in Londen 
en overgenomen in de rest van het land, bij de Criminal Procedure and Investigations Act 1996 
(verder CPIA), met name s. 39 en 40. Men moet deze pre-trial hearings overigens onderscheiden 
van de preparatory hearings, die bij de zelfde wet voor lange of complexe strafzaken zijn ingevoerd 
in navolging van de bijzondere procedure-regels voor grote fraudezaken, waarbij een dergelijke 
voorprocedure al in 1987 was ingevoerd. Daarover volgt straks nog een opmerking. 

Voordat formeel de feitelijke behandeling van de zaak is begonnen kan een rechter op eenpre-
trial hearing een beslissing geven, een zgn. ruling, die op verschillende onderwerpen betreldcing 
kan hebben.' S.40(1) van de genoemde wet noemt als eerste de vragen van bewijsuitsluiting en 
venter elke andere vraag van nechtstoepassing in verband met de onderhavige zaak. Het zijn inuners 
deze onderwerpen die aan de jury sowieso niet toekomen, maar gedurende de feitelijke behandeling 
buiten tegenwoordigheid van de jury door de voorzittende rechter worden beslist. Wanneer derge-
lijke kwesties van tevoren worden afgedaan, leidt dat tot tijdsbesparing, in elk geval voor de jury-
leden en voor de opgeroepen getuigen. Naast de toelaatbaarheid van bepaald schriftelijk bewijs, 
waarvoor de regels restrictief zijn, kan als voorbeeld venneld worden de vraag of een bepaalde 
getuige wel verhoord zal mogen worden, gelet op de regels voor betrouwbaarheid en verschoning.' 
Het doel blijft de vergroting van de efficientie bij de voorbereiding van en de gang van zalcen tij dens 
de feitelijke behandeling. 

De rechter neemt een dergelijke beslissing ambtshalve of op verzoek van de partijen. Zolang 
de beslissing that is teruggenomen blijft ze van kracht totdat de zaak is afgedaan. Een zaak is 
afgedaan wanneer de beslissing over de feiten is gevallen of de vervolging wordt gestaakt. Opnieuw 
ambtshalve of op verzoek van de partften mag dezelfde of een andere rechter een beslissing als 
hier bedoeld wijzigen of intrekken als hem dat noodzakelijk voorkomt in het belang van een goede 
rechtsbedeling; in the interests ofjustice, aldus s. 40(4). Partijen mogen een verzoek daartoe echter 
alleen doen als ze zich kurmen beroepen op nieuwe omstandigheden. 

Over het onderscheid tussen pre-trial hearings en preparatory hearings merk ik nog het vol-
gende op. Een rechter van het Crown Court die bij de voorbereiding van de zaak verwacht, dat 

29 Zie P. Murphy (ed.), Blackstone's Criminal Practice, (9th ed.) London 1999 (verderop aangehaald als 
Blackstone), p. 1315. 

30 Blackstone a.w., p. 1338. Deze hearings zijn min of meer de opvolger van de in de praktijk ontwilckelde 
hearings for plea and directions, ook gericht op efficiEntie bij (de voorbereiding van) de feitelijke behandeling 

31 Pre-trial hearings worden standard ingeroosterd door de verwijzende Magistrate in overleg met de 
appointeringsfimctionaris van het betrokken Crown Court. 

32 Blackstone a.w., p. 1926. 
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er voordelen te behalen zijn, in verband met de duur van het proces, van een dergelijke voorproce-
dure kan de partijen daartoe bij zich laten komen. Tijdens deze zitting kan de rechter over dezelfde 
onderwerpen beslissingen nemen als hiervoor genoemd, s. 31(3) CPIA, en daarnaast allerlei maat-
regelen treffen om de behandeling van de zaak te vergemalcicelijken. Een belangrijk punt is dat 
de feitelijke behandeling formeel begint met de preparatory hearing, om welke reden op dat 
moment de verciachte naar zijn procespositie moet worden gevraagd. Deze zgn. arraignment moet 
namelijk altijd bij de aanvang van het proces plaatsvinden en dus ook hier. 33  Een pre-trial hearing 
maalct daarentegen geen onderdeel uit van de feitelijke behandeling. Vervanging van de rechter 
was daar dan ook geen probleem, hier wel. De rechter die de preparatory hearing heeft gedaan, 
moet het verdere proces ook voorzitten en als hij uitvalt geldt dat als uitval van de trial-judge, in 
welk geval de zaak opnieuw gedaan moet worden, behoudens zeer uitzonderlijke omstandigheden. 34  
In verband daarmee bevat de wet voor de voortdurende geldigheid van de rulings gegeven tijdens 
een preparatory hearing geen aparte regeling. Het is logisch dat ze voor het hele proces gelden 
tenzij dezelfde rechter tot intreldcing beslist heeft. 35  

S. 87 CPA '95 onderscheidt in solemn proceedings, waaraan een jury te pas komt, twee gevallen, 
als de rechter niet beschikbaar is om het hele zittingsonderzoek voor te zitten. Is de behandeling 
van de feiten al begonnen of nog niet? Als de bewijspresentatie al is begonnen moet een grotere 
inspaning verricht worden om de zaak alsnog voor de zelfde rechter voort te zetten. Lulct dat niet 
binnen een bepaalde termijn, clan wordt de zaak afgebroken en mag er een nieuwe dagvaarding 
worden uitgebracht en dus een nieuwe zaak gestart. Met instemming van de partijen kan overigens 
hiervan worden afgeweken en meteen door het gerecht de zaak worden afgebroken teneinde op 
een nieuwe dagvaarding te worden aangevangen. Het lopende bevel tot voorarrest blijf1 overigens 
van kracht. Als er nog geen bewijs is gepresenteerd kan, als de rechter birmen een week wel 
beschikbaar zal zijn, tot dat tijdstip de behandeling door de griffier worden aangehouden en anders 
de zaak op dezelfde dagvaarding voor een andere rechter gebracht worden, mits clan binnen twee 
maanden de zaak zal worden voortgezet. S. 151 CPA '95 bevat voor summary proceedings een 
vergelijkbare regeling. 

Voor de veranderingen in de samenstelling van de jury (de rechter over de feiten in solemn 
proceedings) bevat de CPA '95 een regeling voor uitval van een jurylid in s. 90. Het proces mag 
voortgang vinden zolang er nog minsten twaalfleden over zijn. De regels voor een majority-verdict 
mogen niet ten nadele van de verdachte worden geschonden, d.w.z. nog steeds moeten minstens 
acht juryleden voor stemmen in het geval van een veroordeling bij meerderheid. Het is dus niet 
nodig, dat een vervanger wordt ingezworen. 

De Schotten zagen zich voor een uniek probleem gesteld toen zij voor de berechting van de 
Lockerbie-zaak een gerecht samenstelden uit drie beroepsrechters zonder jury. Toepassing van 
de hierboven geschetste algemene regeling zou er toe lumen leiden, dat een zeer langdurig en 
controversieel onderzoek opnieuw zou moeten aanvangen. Om dat risico te verkleinen is een voor- 

33 Zie s. 9 CJA 1987 en s. 30 CPIA 1996. 
34 In Southwark Crown Court, er parte Commissioners for Customs and Excise [1993] 1 WLR 764 is toegestaan, 

dat bij overlijden of ernstige zielcte van de rechter een vervanger de feitelijke behandeling voorzit bij 
toepassing van de regels voor ernstige fraude; Blackstone a.w., p. 1340, 1344. 

35 Blackstone a.w., p. 1344. 
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ziening getroffen in s. 7 High Court of Justiciary (Proceedings in the Netherlands) (United Nations) 
Order 1998.' 6  Speciaal voor dit proces wordt naast de leden van het gerecht een invaller aangewe-
zen, additional judge genoemd. Deze persoon is vanaf het begin van de behandeling bij de zaak 
betroldcen en zal ook deelnemen aan de zittingen en beraadslagingen van het gerecht. Zolang hij 
echter Met geroepen is om de plaats van een uitvaller in te nemen, heeft hft geen recht om te 
stemmen wanneer bij meerderheid beslissingen genomen moeten worden. Zodra evenwel den van 
de drie eerst benoemde rechter uitvalt door overlij den of afwezigheid, neemt de aanwezige senior-
rechter het voortouw en maakt in het geval van afwezigheid een inschatting van de duur daarvan. 
LijIct dat een voortdurende kwestie te worden, dan wordt dat schriftelijk vastgelegd evenals het 
geval van overlijden en vanaf dat moment treedt de inval-rechter in de plaats van de afwezige. 
Deze regeling beoogt met name te voorkomen dat bij het definitief uitvallen van een rechter de 
behandeling helemaal opnieuw moet beginnen Voor tijdelijke verhindering van de werkzaamheden 
is art. 87 CPA 1 95 onverlet van toepassing, met dien verstande dat naast de griffier de genoemde 
senior-rechter de tot beslissing bevoegde persoon is. 

4.2.4 Frankrijk 

In het algemeen geldt voor de Franse rechter dat degenen die de behandeling ter zitting hebben 
gedaan, ook participeren in het eindoordeel. PradeP 7  vermeldt dat het collegialiteitsbeginsel 
impliceert, dat alle leden van de kamer meedoen met de behandeling ter zitting en de opstelling 
van het vonnis. Toch zijn er wel voorzieningen in het wetboek voor vervanging van rechters binnen 
het kader van de loop der zaak, wanneer den van hen verhinderd mocht zijn. Deze zijn met name 
te vinden in de regeling van het jury-proces, aangezien dat de meest uitgebreide en meest 
bezwaarlijIce procesvariant is. Het heeft er alle schijn van dat het collegialiteitsbeginsel daar minder 
dwingend zou zijn. Toch is dat niet het geval. Ook al bepaalt de wet het niet uitdruldcelftic, de heer-
sende leer is dat in een college geen rechters in het geven van de eindbeslissing participeren die 
ten opzichte van hun collega's een achterstand hebben terzake van het ter zitting verhandelde. De 
regeling van de verhindering en vervanging vindt derhalve alleen toepassing met inachtneming 
van dit beginsel? Men heeft de koppeling tussen wet en beginsel bereilct door binnen de geopende 
Sting te differentidren in de aard van wat voorvalt. Alles wat echt tot les debats gerekend moet 
worden telt zodanig mee voor het eindoordeel, dat vervanging van een rechter na aanvang daarvan 
niet meer mogelijk is; daarveor nog wel. Een scheiding tussen feiten en recht, zoals in het Engelse 
jury-proces, gaat hier niet op, omdat de Franse jury en over de schuldvraag en over de toepassing 
van het recht oordeelt? Het moment van overgang is de ballotage van de jury. Ms van de juryleden 
de namen eenmaal bekend zijn, Jun bij gewijzigde samenstelling niet meer doorgeprocedeerd wor-
den. Wijzigingen in de samenstelling vanwege verhindering voorafgaand aan de zitting is in Frank-
rijk ook geregeld. Dat is wel toegelaten en vormt geen belenunering in de voortgang van de zaak. 
De regeling van dit geval heeft vooral te malcen met de formaliteiten omtrent roostering en de 
daartoe bevoegde personen, welke onderwerpen daar uitgebreider in de wet geregeld zijn dan in 
Nederland. 

36 Statutory Instrument 1998 No. 2251. 
37 1. Pradel, Droit Penal, Tome II, Procedure penale, Paris 1992, p. 37. 
38 Encyclopedic Delloz, Cow d'Assises, no. 170. 
39 Franse juryleden lijken des sneer op bun Belgische en Duitse dan op hun Engelse college's; vgl. G. Stefani c.s., 

Procedure penale, Paris 1996, p, 387-388. 
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Voor de zittingen van het Cour d'Assises bestaat ook de mogelijkheid om additionele rechters 
te benoemen. Als het met het oog op de duur of het belang van de zaak nodig is, kunnen een of 
meer assesseurs supplementaires worden benoemd voor aanvang van de zitting of bij het begin 
ervan; art. 248 en 252 CPP. Deze rechters nemen wel deel aan de zittingen, maar zijn uitgesloten 
van de beraadslaging zolang ze nog niet in de plants getreden zijn van een verhinderde rechter. 
Voor de vaststelling van deze verhindering geldt de zelfde regeling als wanneer niet in vervangers 
is voorzien. Het verschil is natuurlijk dat deze verhindering niet hoeft te leiden tot herhaling van 
het onderzoek, aangezien de leden van het college in nieuwe samenstelling op gelijk niveau zijn 
van kennis omtrent het verhandelde ter zitting. 

Wijzigingen in de samenstelling van de jury in het geval van een Cour d'Assises komt in het 
wetboek aan de orde in art. 296 CPP. Het gerecht is vanaf 1983 verplicht bij de ballotage ook den 
of meer plaatsvervangende juryleden aan te wijzen, terwij1 dat voor die tijd alleen gebeurde als 
een lange zitting verwacht werd.' Deze fur& supplementaires nemen deel aan de zitting en treden 
in de plants van een jurylid op het moment, dat deze verhinderd is om verder aan het proces deel 
te nemen. Het is overigens de discretionaire vrijheid van het gerecht om in het belang van een goede 
rechtsbedeling en een ononderbroken doorgang van het proces te beslissen over de vervanging van 
een verhinderd jury-lid. Partijen worden hierover niet gehoord.' 

4.2.5 Belgie 

Wijzigingen in de samenstelling van het vonnisgerecht worden in Belgie niet geaccepteerd. Men 
gaat er uit van het beginsel van de continuiteit van de zetel. Dat betekent dat wanneer een verdere 
behandeling van de zaak door het gerecht in zijn oorspronkelijke samenstelling niet mogelijk is, 
de hele zaak overnieuw moet worden gedaan in de nieuwe samenstelling." Om de werking van 
deze strenge regel enigermate op te vangen worden in assizenzaken meestal plaatsvervangende 
rechters en plaatsvervangende jury-leden aangewezen. Zij mogen invallen onder de voorwaarde 
dat ze de behandeling ter terechtzitting hebben bijgewoond.' 

In het verloop van een strafzaak verschijnen diverse gerechten ten tonele, waardoor de vraag 
actueel is of niet scheiding is aangebracht in verschillende fasen van besluitvorming. Aileen al het 
fenomeen regeling van de rechtspleging lijkt erop te wijzen, dat de orde van het verdere onderzoek 
wordt bepaald door een ander dan het vonnisgerecht. Dat is evenwel niet het geval. Evenmin als 
de kamer van inbeschuldigingstelling beslist de raadkamer, belast met de regeling van de rechts-
pleging, niet over de gang van zaken bij het eindonderzoek. De functie van beide instanties is het 
best te Icaralcteriseren als het markeren van de overgang tussen gerechtelijk vooronderzoek en de 
voorbereiding van de berechting. De beslissingen die in deze fase genomen worden, gaan niet 
verder dan een toetsing van de feitelijke grond onder de vervolging en de verlening van rechts-
ingang bij de juiste rechter van eerste aanleg. Zijn er voldoende bezwaren om de zaak te verwijzen 
naar een vonnisgerecht resp. naar de PG bij het hof van beroep voor een nadere toetsing door de 
kamer van inbeschuldigingstelling? Welk gerecht van eerste aanleg is hier aangewezen?" In het 
kader van de uitvoering van zijn opdracht, het vinden van de materiele waarheid, neemt de 

40 Encyclopedic Dalloz, a.w., nr. 322-323 (1998/2 P.  319). 
41 Encyclopedic Dalloz, a.w., nr. 297 (1998/2, p. 319). 
42 C. van den Wyrigaert, Strafrecht en strafprocesrecht, Antwerpen 1994, p. 752. 
43 Van den Wyngaert a.w., p. 449. 
44 Van den Wyngaert a.w., p. 669-672. 
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zittingsrechter zelf alle beslissingen die hij daartoe dienstig acht' Er zijn geen beslissingen in een 
eerdere fase die hiervoor consequenties hebben. 

Wet valt de positie op die de eerder genoemde voorzitter in het Hof van Assizen heeft. Aan deze 
komt grote vrijheid toe om datgene te doen wat voor het onderzoek van de feiten nuttig is; art. 268 
Sy. Het gaat Met zo ver dat deze handelingen kan verrichten die aan het hof zouden toekomen. 
Dat strijdt met de otuniddelijkheid en oraliteit, die in de jury-berechting strict wordt gehandhaafd. 
Wel I= deze voorzitter beslissingennemen over het verloop van het onderzoek waaraan de andere 
leden van het hof gebonden zijn. De voorzitter is dan ook een rechter hoger in rang, lid van het 
hof van beroep, terwij1 de bijzitters leden van een rechtbank zijn en de juryleden vanzelfsprekend 
leken. Hoe is nu de taalcverdeling tussen de verschillende betrokkenen: voorzitter, hof en jury?' 

De voorzitter ondervraagt de beschuldigde voorafgaand aan de feitelijke behandeling. Dit is 
bedoeld om informatie te verkrijgen over de procespositie van de verdediging alsmede om de 
verdediging in de gelegenheid te stellen vooraf opmerkingen te maken. Verder kan de rechtsbij stand 
worden geregeld, als daarin Set is voorzien, mededeling gedaan worden van nieuwe inlichtingen 
en van het rechtsmiddel tegen de verwijzing naar de zitting. Deze ondervraging blij ft van waarde 
wanneer een andere persoon uiteindelijk de debatten voorzit." Dat is van belang, mede omdat het 
een formeel moment is, waarop een terrnijn gaat lopen, en bepaalde verdedigingsrechten actueel 
worden (inzage in dossier, vrij verkeer met raadsman). Daartnee is moeilijk verenigbaar om de 
formele handeling naderhand van onwaarde te oordelen. 

Een tweede bevoegdheid van de voorzitter is het (doen) verrichten van nieuw onderzoek gericht 
op een goede gang van zaken tijdens de openbare behandeling en/of op het ontdekken van de 
waarheid. Deze diceretie is vrij omvangrijk en wordt aangewend voorafgaand aan de debatten. 
Daamaast beschilct de voorzitter over de bevoegdheid om tijdens de debatten alles te doen wat hij 
nuttig vindt oat de waarheid boven tafel te krijgen. Daarbij gaat het echter om onderzoekshandelin-
gen die op de zitting plaatsvinden, zoals het horen van een getuige of deslamdige, die dan weer 
buiten ede worden gehoord, omdat alleen partijen de personen aan lcunnen dragen die onder ede 
worden gehoord. Ook het invoegen van een schriftelijk stuk kan op initiatief van de voorzitter 
gebeuren. Voor al deze handelingen geldt het collegialiteitsprincipe Met. Deze bevoegdheid bestaat 
naast de taakuitoefening als voorzitter in het kader van de orde van behandeling, leiding van de 
ondervraging etcetera. Al met al heeft men in Belgie aan de voorzitter een zwaarwichtige plaats 
toebedeeld in het kader van de waarheidsvinding op de zitting. Bitmen de door de wet getroldcen 
grenzen moet hij immers alles doen wat daaraan dienstig kan zijn. Het gaat dan om snelle 
ongemotiveerde acties, waartoe partijen formed geen veaoeken lcunnen doen. Informele suggesties 
zijn wel mogelijk, maar wanneer die geen gevolg lall gen, leidt een verzoek aan het hof pas tot een 
formele beslissing." 

In het kader van de berechting door het Hof van Assizen geldt het collegialiteitsprincipe als 
volgt: wel collegiaal, maar wader jury beslist het hof over rechtsvragen die door partijen worden 
opgeworpen, over het verrichten van nader onderzoek buiten de openbare debatten (zoals een 
plaatsopneming) en verder over verzoeken die volgens de wet aan het hof gericht worden 

45 Van den Wyngaert a.w., p. 742 en 753. Voor de politierechtbank en correctionele rechtbank is dat (in de regel) 
de unus-rechter, voor het hof van assizen de voorzitter. 

46 Zie hierover R. Declerq, Beginselen van strafrechtspleging, Brussel 1994, p. 550-556. 
47 Declerq a.w., p. 537. 
48 Declerq a.w., p. 555-556. 
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4.2.6 Conclusie uit de externe rechtsvergelijking 

•:: 

(invrijheidstelling, toevoeging advocaat, sluiting van de deuren). Met de jury spreekt het Hof zich 
uit over de schuldvraag en de straftoemeting. 

In de rechtsvergelijkende notifies is aandacht besteed aan de buitenlandse regulering van wijziging-
en in de samenstelling tijdens de feitelijke behandeling, Verder is gezocht naar voorbeelden in het 
buitenland van gevallen waarin preliminaire beslissingen door een ander dan het vonnisgerecht 
genomen worden resp. door een anders samengesteld gerecht. Daarin lcunnen we de volgende lijnen 
ontwaren. Wanneer in een rechtsstelsel strikt wordt vastgehouden aan de continufteit, wordt dat 
veelal gecompenseerd door een bijzondere voorziening om capaciteitsverlies en tijdsverlies op 
te vangen, met name bij grote zittingsonderzoeken. Verder is te zien, dat in vreemde rechtsstelsels 
differentiatie van handelingen en beslissingen ter zitting plaatsvindt naar him functie in de feitelijke 
behandeling van de zaak. Deze differentiatie biedt de mogelijkheid om de inachtneming van het 
beginsel dwingend voor te schrijven wanneer dat nodig is en soepeler te zijn daar waar het kan. 

5. Voorstel voor nieuwe regeling 

5.1 Uitgangspunt voor nieuwe regeling 

Voor de onderhavige situatie moet in het nieuwe wetboek een regeling opgenomen worden, die 
tegemoet komt aan de gekozen uitgangspunten en voldoende flexibel is om onnodige formaliteiten 
en fictieve proceshandelingen te voorkomen. Wijzigingen in de samenstelling behoeven als zodanig 
geen formele regeling (anders dan bijv. het Franse en Duitse recht), aangezien ook de samenstelling 
zelf geen formele aangelegenheid is. Dat zou niet gerekend moeten worden tot de 'rechter die de 
wet toekent uit art. 17 GW (vgl. voorstellen i.v.m. onpartijdigheid). In verband hiermee kan het 
geval van wijziging van samenstelling voor aanvang van de zitting in het wetboek ongeregeld 
blij yen.' Wel moet bij roostering van zittingen en agendering van aangehouden zaken het uitgangs-
punt zijn en blijven, dat de samenstelling met of zo weinig mogelijk verandert. In de hierna volgen-
de voorstellen blijft een zeker risico verbonden aan de wijziging in de bezetting. Toch moet men 
voor de regeling van dit incident overgaan op een andere benadering. 

Voor de ontwikkeling van een nieuwe regeling wordt het volgende uitgangspunt voorgesteld. 
De vo6r de wijziging van de samenstelling gegeven beslissingen en verrichte handelingen blijven 
in beginsel van waarde. Herhaling van onderdelen van de feitelijke behandeling vindt alleen plaats 
na een expliciete beslissing daartoe door het nieuwe gerecht op verzoek van partijen of ambtshalve. 
De handelingen en beslissingen van organisatorische of puur-processuele aard liggen vast voor 
de duur van de instantie. Met behulp van deze differentiatie kan worden bereikt dat de effectiviteit 
van het beginsel van formele otuniddellijkheid en van het zittingsmanagement wordt geoptimali-
seerd zonder in ficties te vervallen 

49 Als de elders geventileerde gedachte om de bezetting vooraf aan te kondigen (zie het deelrapport m.b.t. de 
onpartijdigheid) zou worden uitgewerkt, moet natuurlijk wel een voorziening getroffen worden voor aan-
kondiging van de wijzigingen, wanneer dat nog kan voor de aanvang van de zitting. Bezwaren tegen de be-
zetting van het gerecht ktmnen in dat geval nog voOr de feitelijke behandeling worden afgedaan. 
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Men zou de beslissing over oproepen en horen van getuigen/desluntdigen als een twijfelgeval 
lcunnen opvatten. Bij de beoordeling van een verzoek om een bepaalde getuige ter zitting te horen 
lcunnen natuurlijk feitelijke afwegingen van het verdedigingsbelang in het Licht van het voorhanden 
bewijsmateriaal een rol spelen. Toch is er geen klerrunende reden om deze beslissingen over te 
laten doen, enkel en alleen omdat daarom verzocht is. Watmeer er geen nieuwe argumenten zijn 
behoeft het reeds gegeven oordeel niet in twij fel getrokken te worden. Wanneer die er wet zijn 
houden de partijen en de rechter de mogelijkheid die de wet (titans in art. 315 Sv) biedt, om in de 
loop van het zittingsonderzoek nieuwe getuigen op te roepen. Dat is echter niet fundatnenteel ver-
schillend van het geval dat de samenstelling niet gewijzigd zou zijn. Een aparte verplichting om 
op alle verzoeken terzake van de getuigen desgevraagd opnieuw te belissen, is dus Met nodig. 

Voor het eerste spoor van de zware zaken moet de mogelijkheid in het wetboek worden opge-
nomen om een of meer invalrechters te laten meedoen met de feitelijke behandeling van de zaak. 
In wezen komt dit neer op een strafvorderlijke reanimatie van art. 26 Reglement I bij de Wet RO, 
luidende: 

1. De Voorzitter van ieder kollegie heeft de bevoegdheid om in zaken van veel gewigt of van grooten 
omvang, eta of meer Raadsheren of Regters, boven het bij de wet bepaalde getal, als bijzitters to 
benoemen. 

2. Dezelve zullen bij de behandelmg moeten tegenwoordig zijn, doch niet mede werken tot het wijzen van 
het arrest of vonnis, dan alleen ter vervanging van die Raadsheren of Regters, het gewone getal 
uitmalcende, welke mogten verhinderd warden daarin deel te nemen. 

3. Er zal van dit alles aanteekening worden gehouden op het audientie-blad. 

Dit zou dan gebeuren op basis van eon inschatting van de voorzitter van de kamer, die bijvoorbeeld 
in de voorprocedure vemeemt dat er een langdurige feitelijke behandeling zal kunnen volgen. De 
extra belasting moet dan afgewogen worden tegen de risico's van opnieuw aanvangen wegens wij-
zigingen in de samenstelling. Gelet op de rationele zittingsplanning met behulp van de voorprocedu-
re S van dent mogelijkheid slechts sporadisch gebruik worden gemaakt, maar het vomit een goede 
tegenhanger tegen de mogelijkheid om de formele onmiddellijkheid in te roepen voor onderdelen 
van of de gehele feitelijke behandeling. Vanwege het beslag op personeel kan dit geen standaardplTh 
cedure zijn en dus maakt het de hiervoor gegeven optie om zaken over de formele barriere heen 
te tillen niet overbodig, aangezien zwaardere belasting alleen gelegitimeerd is door zwaarwegende 
belangen. 

Do bijzitter zou de feitelijke behandeling integraal moeten bijwonen. Hij neemt wet deel aan 
de beraadslaging over te nemen tussenbeslissingen max heett geen recht om mee to beslissen. Als 
zijn invalbeurt niet nodig is, dat wil zeggen het onderzoek ter terechtzitting wordt gesloten zonder 
uitval van den der rechters, dan eindigt de betrokkenheid van de bijzitter onder de voorwaarde dat 
het onderzoek niet heropend wordt Ms dat wel het geval is wordt de bijzitter weer geactiveerd. 
Deelname aan de beraadslaging en beslissing over de einduitspraak blijft echter achterwege. 

5.2 Verband met andere voorstellen en algemene uitgangspunten 

Een flexibele op partijen georienteerde regeling van het geval van gewijzigde samenstelling neemt 
de druk weg die bij de vraag inzake schorsing om alsnog getuige naar de zitting te laten komen 
uitvat van de vrees, dat dan de zelfde samenstelling misschien wel niet realise-erbaar is. Dat past 
dus bij de ideeen ma, met name in het traject van de zwaarste zaken, meer ruimte te malcen voor 
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getuigenverhoor ter zitting. Verder biedt het de wralcingskamer nog meer vrijheid om een rechter, 
waartegen bezwaren worden ingebracht, te vervangen. Het hoeft niet zulke verstrekkende gevolgen 
te hebben voor de zaak, als de samenstelling verandert. Daardoor kan de afweging vrij blijven van 
al te zware belasting vanuit organisatorische optiek. 

In dit voorstel komt het uitgangspunt goed naar voren dat zittingscapaciteit zo evenwichtig 
mogelijk moet worden benut. Het is een groot verlies aan capaciteit, warmeer de reeds voorafgegane 
behandeling van de zaak van onwaarde is, met name als niemand pzijs stelt op herhaling. Dat laatste 
geeft ook aan dat het uitgangspunt 'groter accent op de interactie van de procesdeelnemers' in de 
bier voorgestelde benadering onderstreept wordt. Partijstandpunten inzake de wenselijIcheid van 
het opnieuw doen van delen van het onderzoek ter zitting krijgen in de regeling een zwaar accent, 
ook al geven ze niet zonder meer de doorslag. Het is uiteindelijk de actieve rechter, een derde 
principe dat bier telt, van wie het oordeel de doorslag geeft. Men kan daar alleen al niet omheen, 
omdat partijen een tegengesteld standpunt kurmen innemen en de rechter met deze bevoegdheid 
op de achterhand over de vormgeving van de nadere zitting met de partijen in gesprek kan gaan. 

Een regeling vergelijkbaar met art. 322 lid 3 en 4 Sv hoeft in deze benadering niet meer terug 
te keren. Het past ook niet meer bij de voorgestelde aanpalc van het bewijsrecht (zie deelrapport 
9), dat er formaliteiten in de wet opgenomen zouden worden die van een bepaalde bewijsbron een 
heel bijzonder bewijsmiddel maken, namelijk een verklaring ter terechtzitting. Deze status zonder 
meer heel niet langer extra gewicht, wat wel het geval was bij de opzet van het ziftingsonderzoek 
en het bewijsrecht in het huidige wetboek van 1926. 

Het tweede voorstel, de reanimatie van de bijzitter, komt evident tegemoet aan de gedachte, 
dat zittingscapaciteit goed moet worden gebruikt. Verder drulct het uit, dat het gerecht een verant-
woordelijkheid heeft voor de kwaliteit van de feitelijke behandeling en het voorspoedige verloop 
van een (in die gevallen langdurig) onderzoek ter terechtzitting. Met een bijzitter kan voorkomen 
worden, dat de vraag moet worden gesteld of er iets moet worden overgedaan. Het is immers geen 
inbreuk op de formele onmiddellijkheid. 



De onpartijdigheid en onbevangenheid van de rechter ter zitting 

Mr. E.F. Stamhuis 

1. Inleiding 

De maatschappelijke acceptatie van de rechtspraak staat of valt met een degelijke regeling van de 
onpartijdigheid van de rechter. Wat hier op het spel staat is het vertrouwen, dat rechterlijke 
instanties in een democratische samenleving bij de justitiabelen moeten wekken. Vanwege dit zware 
maatschappelijke gewicht moet een schending van dit essentiele beginsel zoveel mogelijk vermeden 
worden en als een verzuim op dit punt wordt geconstateerd moet er worden ingegrepen. In dienst 
van deze onpartijdigheid kan men ook de rechterlijke onafhankelijkheid plaatsen, in de regel vooral 
begrepen als onafhankelijkheid van de uitvoerende overheidsautoriteiten. Een rechter die als loop-
jongen van het bestuur functioneert, geniet geen enkel vertrouwen van de burgers voor het onpar-
tijdig beslissen van geschillen, laat staan voor het bieden van bescherming, als het handelen van 
deze autoriteiten in onrechtmatige inperlcingen van fundamentele rechten resulteert. Daarnaast heeft 
de rechterlijke onafhankelijkheid ook nog constitutionele aspecten, maar daarop wordt hier niet 
ingegaan. Ik beperk me tot het instrumentele aspect van de onafhankelijkheid, in welke hoe-
danigheid het verder alleen impliciet aan de orde kome 

De regeling voor de onpartijdigheid van de rechter in het Nederlandse Wetboek van Strafvor-
dering is qua omvang gering. Niettemin wordt grote waarde toegekend aan de naleving van dit 
be-ginsel. Art. 6 EVRM ondersteept nog eens het belang van een onpartijclig gerecht door het als 
minimumwaarborg in lid 1 te vermelden. Ons nationale wetboek geeft voor het aandragen van 
bezwaren tegen de deelname van een bepaalde rechter in de zaak een speciale procedure. De par-
tijen kunnen een verzoek indienen, gegrond op de stelling dat rechter X niet onpartijdig of onbe-
vangen tegenover de zaak zou staan, welk verzoek door een aparte kamer van het gerecht wordt 
beoordeeld. In de praktijk doen daaraan geen rechters mee die op dat moment als strafrechter actief 
zijn. Zo wordt getracht (de schijn) te vermijden, dat het oordeel zou worden vertroebeld door 
misplaatste collegialiteit. 

De schijn speelt sowieso een grote rol in dit onderdee1. 2  Naast de werkelijke partijcligheid heeft 
het beginsel ook een uitwerking gekregen in de richting van de redelijke schijn. Als de klagende 
partij in redelijkheid mag vrezen dat rechter X niet geheel objectief tegenover zijn zaak staat, is 
zijn bezwaar evenzeer gegrond als wanneer rechter X werkelijk partijdig of vooringenomen zou 
zijn. 1k kom daarop straks verder terug. Voor nu is duidelijk dat naast wat objectief vaststelbaar 
is - een werkelijke belangenverstrengeling - de vrees bij partijen een rol speelt. Een uitwerking 
van dit onderscheid is in ons wetboek verder niet terug te vinden. 

De zittingsplanning is in ons land niet een wettelijk geregelde aangelegenheid, dit in tegen-
stelling tot bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk, waar dat in de wet vrij tninutieus is geregeld. Het 
zittingsrooster heeft daar ook een formele status; bij ons niet. Binnen het informele kader is bij 
het opstellen van een zittingsrooster alle ruimte om rekening te houden met de naleving van het 

1 	Vgl. M. de Werd, 'Tobben met de rechtsstaat. Rechterlijke onailiankelijkheid en onpartijdigheid na 'Proco- 
la', in Nederlands Juristenblad 1996, P.  233-241, m.n. p. 236. 

2 	Vgl. de noodlcreet van rechter De Meyer in zijn dissenting opinion bij de uitspraak van het EHRM in de zaak 
Ferrantelli en Santangelo: ivorshipping at the altar of appearances: NJ 98, 185. 
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onderhavige beginsel. Ondanlcs deze souplesse bestaat evenwel tech het risico van inadequaat 
handelen. Een rechter resp. het gerecht kan bij gebreke aan nadere uitwerking van de eis van onpar-
tijdigheid/onbevangenheid enerzijds onvoldoende inspelen op mogelijke bezwaren tegen de parti-
cipatie van een bepaalde rechter, of anderzijds te snel een besmetting aannemen om problemen 
maar te vermijden, ook als nog onzeker is of die zich wel zullen voordoen. 

De mogelijIdieden tot verbetering van deze situatie staat hier centraal, niet alleen vanwege de 
potentiele inefficienties, maar ook omdat in het huidige recht weinig wordt aangeknoopt bij het 
initiatief van partijen. De erkenning van de objectieve onpartijdigheid als belangrijke test bindt 
ons echter wel in sterke mate aan wat partijen naar voren brengen. Niet alleen wordt dat te weinig 
verwerkt in de huidige benadering, tevens stimuleren de regelgeving en de rechtspraak partijen 
niet bepaald om zo vroeg mogelijk met hun eventuele bezwaren te komen. Weliswaar bevat de 
regeling van de wralcingsprocedure een aansporing om meteen nadat de wrakingsgrond opkomt 
het incident op te werpen, maar het sanctioneren van deze verplichting komt niet uit de verf. Sterker 
nog, de rechtspraalc maakt het mogelijk dat de partijdigheid of bevangenheid voor het eerst in appel 
wordt opgeworpen. Deze stand van zaken maakt de eis van rechterlijIce onpartijdigheid en onbevan-
genheid wel gevoelig voor misbruik, ook at blijkt daarvan in ons land tot nu toe weinig. 3  

Ben orientatie op de wensen van partijen is bij dit onderwerp echter niet over de voile breedte 
in te voeren. Wanneer dat namelijk wel het geval zou zijn, zou het VOIliliS van een rechter die bij-
voorbeeld de vader van het slachtoffer is, niet ongeldig zijn, tenzij de verdediging dit punt opwerpt. 
Nationaal en internationaal bezien zou daarrnee echter een grens zijn overschreden. De nationale 
gerechten hebben ook een eigen verantwoordelijkheid in het waarborgen van de minimumkwali-
teitseisen voor een rechterlijke uitspraalc. Tegen de mogelijke druk om fundamentele schendingen 
door de vingers te zien als partijen daar om wat voor reden dan ook geen punt van hebben gemaakt 
moet cm deze reden weerstand geboden lcunnen worden. Volledige afhankelijkheid van de wensen 
van partijen is derhalve af te wijzen. 

In dit deelrapport staat centraal de vraag of en hoe de regeling van de rechterlijke onpartijdigheid 
en onbevangenheid tegemoet kan komen aan de volgende eisen: 
a. De regeling moet een werkelijke garantie bieden tegen partijdigheid of de schijn daarvan. 
b De regeling moet bestand zijn tegen misbruik, m.n. vertragingstactieken, en juist stimuleren 

tot tijdige vervanging van een rechter wanneer daartoe goede redenen bestaan. 
c. De regeling moet differentieren, zodat een onderscheid mogelijk is tussen het waarborgen van 

een minimum enerzijds en het afwachten van de wens van partijen anderzijds. 

Achtereenvolgens wordt beknopt ingegaan op het geldende recht, de intemationale context van 
de rechtspraak op basis van art. 6 EVRM en de vormgeving van de regeling in andere staten. 
Tenslotte wordt een voorstel uitgewerIct om bij de opstelling van een nieuw wetboek de huidige 
aanpalc te verlaten. 

3 	Zie de conclusie van AG Van Dorst bij het stralcs te bespreken NJ 96, 484. 
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2. Geldend reche 

2.1 Beginsel in wet en verdrag 
De onpartijdigheid en onbevangenheid van de rechter is in het wetboek voorondersteld. Deze 
vanzelfsprekendheids  is neergelegd in het samenstel van bepalingen uit de Grondwet en de Wet 
RO. In de regeling van normale rechtspleging in het Wetboek van Strafvordering is slechts een 
enkel cumulatieverbod opgenomen, i.c. het verbod voor een rechter-corrunissaris die onderzoek 
in de zaak heeft gedaan, om bij de berechting betroklcen te zijn (art. 268 Sv; idem art. 21 lid 4 Sv 
voor de raadkamer). Verder schrijft art. 271 lid 2 Sv voor dat de rechter tijdens de berechting geen 
blijk mag geven van vooringenomenheid omtrent de uitkomst van de strafzaak. Tenslotte, een 
zwakke verwijzing naar de het onderhavige principe staat in art. 12j Sv, dat de voorkeur uitspreelct 
dat leden van het Gerechtshof die bij een bevel tot vervolging betrolcken zijn geweest, zich van 
de latere berechting onthouden. Verder dan 'bij voorkeur' gaat de wetgever hier echter met. 6  Dat 
achter al deze bepalingen tevens over de voile breedte de eis geldt, dat de rechter niet vooringeno-
men mag zijn, wordt merkwaardigerwijs niet in de wet gesteld. Wel kent ons wetboek een 
afzonderlijke procedure voor wraking en verschoning in verband met de rechterlijke onpar-
tijdigheid. Daar kom ik sinks op terug na eerst een nadere beschrijving te geven van het betroldcen 
beginsel te hebben gegeven. 

De inhoud van de bier besproken garantie is nader omlijnd onder invloed van het EVRM. Waar 
het nationale wetboek vrij zwijgzaam is, bevat art. 6 lid 1 EVRM een uitdruldcelijke garantie op 
dit punt, dat burgers in verband met de berechting naar aanleiding van een criminal charge een 
recht hebben op een impartial tribunal. In de huidige toetsing aan het beginsel van onpartijdigheid 
figureren de twee aspecten die Blok en Besier al noemden: werkelijke partijdigheid/bevangenheid 
en de schijn daarvan. 7  In de modeme terrninologie wordt gesproken over de subjectieve partijdig-
heidstest (is de rechter werkelijk partijdig of vooringenomen?) en de objectieve partijdigheidstest 
(is de vrees redelijkerwijs gerechtvaardigd dat de rechter deze hoedanigheid heeft?). Deze aspecten 
komen in de rechtspraak van het EHRM ook aan de orde, overigens in concreto veelal alleen de 
objectieve onpartijdigheid, doordat de subjectieve partijdigheid door veel nationale rechtsstelsels 
wettelijk is uitgesloten en juist de objectieve voor verrassingen in een zaak kan zorgen. Op de 
rechtspraak van het Europese Hof kom ik in paragraaf 3 nader terug. 

Het optimum in verband met dit beginsel is de strafvorderlijke regeling voor wraking en 
verschoning in de art. 512 - 519 Sv, in 1993 op een aantal punten opnieuw vastgesteld. Partijen 
lcunnen deze procedure aanwenden om omstandigheden op te werpen die vallen onder de vvralcings-
grond van art. 512 Sv: 'feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade 
zou kurinen lijden'. De wet geeft vervolgens een beknopte regeling voor de beoordeling van een 
wrakingsverzoek door een meervoudige kamer, waarin de gewraakte rechter geen zitting heeft, 
welke procedure overigens niet volgt als de rechter meteen in de wraking berust (art. 514 Sv). De 
belcnoptheid van de wet zal er wel debet aan zijn, dat niet wordt omschreven welke beslissingen 
de wralcingskamer kan nemen, maar uit het samenstel van de bepalingen valt wel af te leiden, dat 
er een ontvankelijIcheidsoordeel en een gegrondheidsoordeel te onderscheiden is. Voor de ontvanke- 

4 	Zie uitvoerig M.I. Veldt, Het EVRM en de onpartijdige strafrechter, Arnhem 1997, p. 173-263. 
5 	G.J.M. Corstens, Het Nederlandse strafprocesrecht, 3de dr., Arnhem 1999, p. 118. 
6 	Corstens a.w., p. 120 en 510, bepleit een strengere toepassing van deze regel. 'Voorkeui gaat niet ver genoeg. 
7 	A.J. Blok en L.Ch. Besier Het Nederlandsche strafproces, Haarlem 1926, deel III, p. 92. 
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lijkheid is van belang dat een verzoek op nieuwe feiten en omstandigheden moet berusten, met 
name als er al een eerder wralcingsverzoek is geweest (art. 513 lid 4 Sv), verder dat a geen sprake 
mag zijn van misbruilc van deze procedure (art. 515 lid 4 Sv) en tenslotte dat, gelet op de opsom-
ming van art. 512 Sv, alleen de verdachte en het Openbaar Ministerie een wrakingsverzoek lcunnen 
doen en bijvoorbeeld niet de benadeelde partij. Het verzoek kan op elk moment worden gedaan 
en kan betreldcelijk vonnloos zijn, zij het dat de verzoeken, wanneer zij voor de aanvang van de 
zitting worden gedaan, schriftelijk moeten worden ingediend en dat het verzoek gemotiveerd moet 
zijn en alle feiten en omstandigheden moet bevatten die men wil aanvoeren (art. 513 lid 2 en 3 
Sv). Lid 1 van art. 513 Sv bevat een belangrijke instructie voor de partijen, namelijk dat zij het 
verzoek moeten doen zodra hen de onderliggende feiten en omstandigheden bekend geworden zijn. 
De gegrondheid van het verzoek heal vanzelfsprekend betreklcing op de toetsing aan de wralcings-
grond. We moeten aannemen dat een beslissing tot gegrondheid van het verzoek betekent dat de 
gewraakte rechter niet langer betroldcen is bij de behandeling van de zaak, maar de wet zwijgt 
daarover. Ook uit de Wet RO }can alleen indirect worden afgeleid, dat de interne organisatie van 
het betroklcen gerecht er dan voor moet zorgen dat overeenlcomstig de uitkomst van de wrakings-
procedure wordt gehandeld. 

Het spiegelbeeld van wraking is de verschoning, het geval dat de rechter de genoemde feiten 
of omstandigheden opwerpt teneinde van een zeal( te worden gehaald. Ook daarvoor wordt voorzien 
in een procedure voor een meervoudige hinter (art. 518 Sv), die zo spoedig mogelijk beslist Voor 
een voordracht tot verschoning gelden dezelfde geringe vormvereisten als voor een wrakings-
verzoek. Ook omtrent de beslissing wordt in de wet verder weinig voorgeschreven. Evenals bij 
wraking wordt bij verschoning geen termijn genoemd. Aangenomen mag worden dat een wralcings-
verzoek pas ontvangen kan worden als de bezetting van een gerecht bekend is, terwift na een vonnis 
wraking en verschoning tardief zijn. Of tussen het moment van smiting van het onderzoek ter 
terechtzitting en de uitspraak deze procedure kan worden ge'initieerd blijkt niet uit tekst van de 
wet zelf, maar aangenomen wordt dat dit niet kan. 

De beslissingen van een wrakings- of verschoningskamer zijn niet aan een rechtsmiddel 
onderworpen. Het onderzoek ter terechtzitting in de zaak wordt op grond van het voorschrift van 
art. 513 lid 5 Sv en art. 517 lid 3 Sv geschorst, waaruit volgt dat de behandeling en beslissing van 
de wraldng niet tot de behandeling van de hoofdzaak gerekend wordt De beslissingen gelden 
derhalve ook niet als tussenbeslissing in de strafzaak, ten gevolge waarvan ze niet in die hoedanig-
heid in hoger beroep of cassatie zelfstandig ten toets kunnen Icomen. Een procespartij die het met 
de uitkomst oneens is, zal in hoger beroep in feite ongericht opnieuw moeten beginnen en betogen, 
dat zijn recht op een onpartijdige en onbevangen rechter is geschonden. Uit ons nationale wetboek 
staan dan alleen maar de genoemde artikelen 268 en 271 lid 2 Sv ter beschildcing, omdat in hogere 
instantie de wralcingsgrond van art. 512 Sv alleen maar kan worden aangevoerd tegen de dan 
zittende rechter(s) en niet meer tegen de rechter(s) van de vorige aanleg. Toetsing in hoger beroep 
van de partijdigheid van rechters in eerste aanleg buiten de kedge opsomming in de wet kan 
derhalve alleen gebaseerd worden op normen van ongeschreven recht of art. 6 lid 1 EVRM. 
Daarmee is op zich wel voorzien in een norm, maar op het punt van de inpassing van de toetsing 
in het strafprocessueel systeem blijft de wetgever in gebreke. g  

8 	Vgl. HA 24-10-95 NJ 96, 484, waarin de HR constateerde dat inpassing in de zittingsvoorschriften van de 
geconstateerde schending van de objectieve onpartijdigheid ontbreekt en vervolgens uit het zwijgen van de 
verdediging afleidde, dat deze kennelijk een schending van art. 6 EVRM niet aanwezig achtte of afstand deed 
van het recht zich crop te beroepen. 
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Zoals Blok en Besier als verwachtten, wordt van de wralcingsprocedure relatief weinig gebruik 
gemaakt. Ten aanzien van de verschoningsprocedure bestaat de indruk dat er nog minder vaak een 
beroep op wordt gedaan. 9 De voorspelling van beide genoemde schrijvers dat het rechterlijk fatsoen 
voldoende goed ontwikkeld is om deze zaken te voorkomen, is kennelijk uitgekomen. l°  De 
mogelijke problemen worden op informele wijze benaderd, doordat een rechter zich onttrelct aan 
de behandeling van een zaak zodra hij gevaren ziet in verband met zijn onpartijdigheid of 
onbevangenheid. Verder wordt in de zittingsplanning van te voren al rekening gehouden met een 
aantal voorspelbare bezwaren en wordt rekening gehouden met het besmet zijn of besmet raken 
van rechters met het oog op een bepaa1de zaak. Niet alles is natuurlijk te voorkomen, met name 
niet die gevallen waarin de objectieve onpartijdigheid in het geding wordt gebracht, omdat niet 
alle percepties van partijen van te voren voorstelbaar zijn. Om die reden kan een of andere wra-
lcingsprocedure niet gemist worden, maar dat zegt nog niet dat de bestaande vonngeving de meest 
wenselijke is. 

2.2 De rechtspraak van de Hoge Raad 

2.2.1 Uitgangspunt bij bestrijding van de onpartijdigheid/onbevangenheid 

De benadering die uit de rechtspraak van de Hoge Raad naar voren komt, valt als terughoudend 
te lcwalificeren. De Hoge Raad legt een zwaar accent op de professionaliteit van de Nederlandse 
beroepsrechter, waarvan in het normale geval mag worden aangenomen, dat hij voldoende bestand 
is tegen bedreigingen van zijn onpartijdigheid en onbevangenheid. Van een aanvulling van de wette-
lijke uitsluitingsregels met een aantal jurisprudentiele regels kan men niet spreken. Herhaaldelijk 
zijn aan de HR gevallen voorgelegd waarbij twijfel zou lumen rijzen, maar de BR heeft deze niet 
categorisch willen accepteren. In de volgende gevallen werd met name getracht de HR daartoe te 
bewegen, ondersteund door pleidooien in de literatuur: een of meer van de rechters die bij het 
eindonderzoek betrokken zijn, hebben meegedaan aan de beslissing over de voorlopige hechtenis, 
aan de beslissing op het bezwaarschrift tegen de dagvaarding en aan de berechting van een 
mededader. 11  

De HR concentreerde zich op de objectieve test, welke als volgt geformuleerd werd: de 
betroldcenheid van de rechter bij de opgeworpen beslissing is op zichzelf onvoldoende grond om 
de vrees te rechtvaardigen, dat de rechter vooringenomen zou zijn. In het a1gemeen moet de 
bezwaarde partij zich troosten met de gedachte, dat de rechter geacht kan worden lcrachtens zijn 
benoeming voldoende onpartijdig en onbevangen te zijn. Alleen uitzonderlijke omstandigheden 
kunnen tot een tegengesteld oordeel leiden. In de rechtspraak tot nu toe werd de cumulatie van 
specifiek rechterlijke betroldcenheid in dezelfde strafzaak in verschillende fasen, zoals hierboven 
genoemd, niet als zodanig aangemerkt. De cumulatie van deelname aan de berechting vOcir en na 
verwijzing was echter wel een bijzondere omstandigheid die de vrees van vooringenomenheid 

9 	Vgl. de voordracht en beslissing tot verschoning van twee rechters in Middelburg in Rb Middelburg 27-03-92 
NJ 92, 434. Voor beide procedures geldt echter dat het aantal gevallen in de gepubliceerde rechtspraalc niet 
representatief is voor hun frequentie en cijfermateriaal hierover mij niet bekend is.. 

10 Blok en Besier III, a.w., p. 92. 
11 Zie Veldt a.w., p. 315v. resp. 326v.; Corstens a.w., p. 119-120. Foldcens noemt in zijn conclusie bij NJ 94, 305 

nog andere gevallen van betrokkenheid bij meerdere fasen. In FIR 06-05-97 NJ 98, 186 cumuleerden de laatste 
twee gevallen; toch geen zwaarwegende reden voor twijfel. 
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objectief kon rechtvaardigen." Zelfs wanneer de rechter in een andere strafzaalc betrokken is 
geweest bij een bewezenverldaring waarin de verdachte als mededader met naam en toenaam is 
opgenomen, is dat voor de HR nog niet voldoende om de vrees van vooringenomenheid gerecht-
vaardigd te achten. Naast de algemene aanname van onbevangenheid komt er in deze gevallen nog 
bij dat iedereen er van uit moet gaan, dat de rechter zich bij een nieuwe strafz_aak zal concentreren 
op de nieuwe beantwoording van de fonnele en materiele vragen op basis van het nieuwe materiaal. 
Sterke aanwijzingen dat dit niet meer het geval is worden bijvoorbeeld aangenomen, wanneer in 
de eerdere zaak een afwijzend oordeel geexpliciteerd is over een procespositie die in de nieuwe 
zaak het uitgangspunt voor de verdediging is." De vraag is waarom dat wel een schending oplevert 
en het geval dat de thans ontkennende verdachte in de eerdere bewezenverklaring reeds als 
mededader vermeld staat niet. Deze onduidelijkheid is aanleiding om deze paragraaf met een 
kritische opmerking af te sluiten. 

Een verklaring voor de terughoudende lijn en de opmerkelijke verschillen in de rechtspraak van 
de Hoge Raad zou kunnen zijn, dat het perspectief waamwe de Hoge Raad oordeelt vooral is of 
hij zelf twijfelt aan de onbevangenheid. Dat zou tot gevolg hebben dat een schending van deze 
waarborg wordt aangenomen, wanneer onder de subjectieve test eigenllik al een bevangenheid zou 
moeten worden aangenomen, die echter moeilijk is vast te stellen. Zo gehanteerd voegt de objec-
tieve test eigenlijk niets toe, maar fungeert slechts als redmiddel vanwege de betrekkelijke onmoge-
lijkheid om de subjectieve bevangenheid vast te stellen. Een verschuiving naar het perspectief van 
een reasonable member of the public' zou de ftuiderende aannames in de huidige rechtspraak in 
een minder gunstig daglicht zetten. De Hoge Raad bevindt zich echter in goed gezelschap, want 
ook het Europese Hof voor de Rechten van de Mens accepteert, dat nationale rechters zich baseren 
op de aanname dat rechters krachtens hun benoeming onpartijdig en onbevangen zijn tenzij het 
tegendeel blijkt. 

2.2.2 Gevolgen voor de procedure 

Zoals al opgemerkt geeft de wet maar in beperIcte mate uitsluitsel over de vraag welke gevolgen 
verbonden moeten warden aan schending van het onderhavige beginsel in een concrete strafzaak. 
Voorzover het gaat am schending van de expliciete zittingsvoorschriften 'can worden uitgegaan 
van de nietigheid van het onderzoek ter zitting en de daarop gebaseerde uitspraak. Voor art. 268 
(en art. 21 lid 4) Sv bepaalt de wet dit uitdruldcelijk, ook na de opruiming van de nietigheden door 
de Wet Vormverzuimen. Gevallen waarin schending van (de voorganger van) art. 271 lid 2 Sv tot 
rechtspraak hebben geleid, geven hierover geen uitsluitsel. Gelet op de zwaarte van de onder-
liggende waarborg valt aan te nemen; dat substantiele nietig,heid het gevolg is van een schending 
van deze bepaling. Reeds genoemd is de mate waarin de rechter (en vooraf de partij die hierover 
klaagt) onthand is als een concrete schending van het beginsel niet ingepast wordt in het wettelijk 
stelsel. De escape van de ER in NJ 96, 484 doet enigszins geforce-erd aan - ook 'can de uitkotnst 
gelulckig genoemd worden - en zal bij zwaarder wegende schendingen van het beginsel niet 
voldoen. In deze casus was in appel het veroordelend vonnis van de Rechtbank vemietigd en de 
zaak teruggewezen naar de eerste aanleg. Aan de nieuwe berechting nam een rechter deel die oak 

12 HR 18-01-94 NJ 94, 305; 1TR 24-10-95 NJ 95, 484. 
13 HR 14-10-97 NJ 98, 187. 
14 Zie par. 4.2.3 van dit deelrapport. 
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mede het vemietigde vonnis had gewezen. Dat was volgens de HR weliswaar een bijzondere om-
standigheid die de vrees van vooringenomenheid objectief rechtvaardigde, maar tot nietigheid op 
die grond leidt dat niet automatisch, aangezien de wet daarover zwijgt. Vervolgens neemt de HR 
geen substantiele nietigheid aan, maar wijst op het feit dat kennelijk de samenstelling geaccepteerd 
was door de verdediging. Deze afwikkeling van de zaak vanuit de optiek van de rechtsverwerking 
behoeft wel enige verklaring. Zij zou verklaard lumen worden uit de omstandigheden van het 
geval, waamaar de HR uitdruldcelijk verwijst, dan wel uit de eisen van een doelmatige rechts-
pleging, die blijkens de conclusie van de AG in deze zaalc onder druk stonden. Wanneer dit punt 
in casu voor het eerst in cassatie zou mogen worden opgeworpen, 15  terwijl dat in appel ook had 
gekund, werd het de verdediging te gemakkelijk gemaakt om de voortgang te frustreren. 

Strafvorderlijk is met nietigheid overigens de kous af. Door vemietiging verdwijnt imtners het 
gebrek en in de regel maalct een correcte behandeling in appel goed waar de rechter in eerste aanleg 
fout zat. De wetgever heeft daarop een uitzondering gegeven in art. 423 lid 2 Sv, welke uitzondering 
vervolgens door de rechtspraak is uitgebreid in een richting die voor de rechterlijke onpartijdigheid 
van belang is. Thans is het zo dat de appelrechter de zaak na vemietiging moet terugwijzen in de 
gevallen genoemd in NJ 96, 557, waarbij onder andere de schending van het beginsel van 
onpartijdigheid expliciet vermeld wordt.' De HR accepteert kennelijk niet dat gebreken op het 
gebied van onpartijdigheid in de bezetting van het gerecht in eerste aanleg in appel worden hersteld, 
zodat de procedure als geheel toch aan de eis van art. 6 lid 1 EVRM zou kunnen voldoen. Zoals 
Knigge in zijn noot onder NJ 98, 189 laat zien, orienteert de Hoge Raad zich op de nationaal-
rechtelijke garantie van twee volwaardige feitelijke instanties en niet zozeer op de Europees-
rechtelijke benadering, waarin - zoals we straks zullen zien - reparatie in appel wel mogelijk is. 
Op deze manier staat er een premie op het zwijgen van de verdediging in eerste aanleg, tengevolge 
waarvan het gerecht in eerste aanleg onvoldoende in staat is om tijdig in een eventueel bezwaar 
te voorzien. Van Dorst geeft aan dat de wralcingregeling een dode letter wordt warmeer vvralcing 
ex post wordt toegelaten" en dat is nu juist wat hier in essentie open gelaten wordt. De rechtspraak 
komt er bovendien niet aan toe een vergelijlcing met de cumulatie-verboden te trekken. Art. 268 
Sv bevat zoals we zagen (nog steeds) de sanctie van nietigheid op de deelname van de 'besmette' 
rechter-commissaris aan het onderzoek ter zitting. Naar nationaal recht zou dat betekenen dat 
vemietiging van het vonnis in eerste aanleg wegens de nietigheid van het onderzoek ter zitting 
waarop het is gebaseerd, voldoende is om het verzuim te sanctioneren, terwijl de wet verder zwijgt 
over wat daarna te doen. De hier genoemde rechtspraak heeft dat voor beide gevallen, wel en met 
wettelijke nietigheid, aangevuld met de terugwijzing. Deze technische onvolkomenheid in de wet 
geeft aan dat ook hier de koppeling tussen het systeem van het wetboek en de toetsing aan de ver-
dragsnorm de zaak op scherp zet en nader ingrijpen van de wetgever noodzakelijk is. 

3. De rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens 

De nationaalrechtelijke invulling van de rechterlijke onpartijdigheid en onbevangenheid heeft, zo 
is al gesteld, sterk onder invloed gestaan van de toepassing van art. 6 EVRM. Voor een nadere 

15 Wat in zijn algemeenheid wel mag; zie bijv. HR 14-05-91 NJ 91, 695. 
16 Herhaald in HR 28-04-97 NJ 98, 189 en in HR 23-09-97 NJ 98, 188; in het eerstgenoemde arrest uitgebreid 

tot de gevallen waarin het wrakingsverzoek niet conform de wettelijke procedure was afgedaan. 
17 Conclusie bij NJ 96, 484. 
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beschrijving van de inhoud van art. 6 EVRM op dit punt kan ik verwijzen naar het proefschrift 
van Veldt uit 1997. Zij bespreelct ook de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van 
de Mens uitmerig. Hieronder volgt slechts een beknopte aanduiding van die arresten van het Ilof, 
die in verband met de stairs te bespreken nieuwe aanpak van het onderhavige beginsel van 
betekenis zijn geacht. 

Piersackl8  
Het Europese Hof vindt het te ver gaan dat alle functionarissen van het parket als rechter uitgesloten 
zouden zijn bij latere berechting van strafzaken die door dat parket zijn behandeld. Dat is een te 
formalistisch opvatting over eenheid en ondeelbaarheid van het OM. Het werpt bovendien een 
onwenselijke barriere op tussen zittende en staande magistratuur. Het enkele voortnalig lidtnaat-
schap van het parket is onvoldoende voor vrees voor gebrek aan onpartijdigheid. I.c. was de 
voorzitter van het Hof van Assizen (die meer is dan een neutrale voorzitter, !mar onder omstandig-
heden mocht mee-oordelen over de schuld en dat ook heeft gedaar) hoofd van de afdeling van het 
parket op het moment dat de substituten daarvan de zaak hebben vervolgd. De klacht over 
'established by law' wordt om diverse redenen Met =ler onderzocht. De volgende vragen blijven 
daardoor onbeantwoord: omvat deze garantie naast het bestaan van een wettelijke grondslag voor 
het bestaan van een rechterlijke instantie ook de samenstellingsregels? Zo ja, kan het EHRM dan 
controle uitoefenen op de nationale interpretatie en toepassing van die regels? Moat het nationale 
recht Set in overeenstemming zijn met de eis van onpartijdigheid ex art. 6 lid 1 EVRM? 

De Cubber" 
De onderzoeksrechter patticipeerde in het gerecht van eerste aanleg, waarbij de vrees bestond dat 
deze een groot aandeel in beoordeling van de zaak zou hebben wegens zijn grondige kennis van 
het dossier. Het vooruitzicht dat de onderzoeksrechter actief deelneemt aan de controle van de 
wettigheid van de maatregelen afkomstig van de zelfde functionaris kan de beschuldigde onrust-
barend voorlcomen. De wet verbood wet deelname van de onderzoeksrechter aan een assizenhof 
en een beroepsgerecht op grond van overwegingen die ook gelden voor rechter in eerste aanleg. 
Terechte vrees voor partijdigheid, zo luidt de conclusie van het Hof. Een restrictieve interpretatie 
van het beginsel van onpartijdigheid is Set in overeenstemraing met object and purpose van art 
6 lid 1 EVRM. De eerste instantie van een strafzaak laat zich Met denken als een voorprocedure, 
waarvoor de hogere instantie dan de onpartijdige toetser mu zijn, met de consequentie dat de eerste 
aanleg wet mu mogen afwijken van art. 6 EVRM mits het appel dan maar alle waarborgen biedt. 
De waarborgen zijn nu juist geschreven met het oog op de berechting van strafbare feiten in eerste 
instantie en veronderstellen geenszins de aanwezigheid van hogere instanties. De eis dat ook een 
hogere instantie aan de eisen van art. 6 moet voldoen, betekent Met dat dfts de lagere dat Met hoeft. 
De bedoeling van meer graden van berechting is immers om de bescherming van de justitiabele 
te versterken. Over eventueel herstel eq. zuivering van de schending overweegt het Hof dat zoiets 
zou laumen worden aangenomen als de appelrechter de uitspraak op deze grond zou hebben 
vemietigd. Het gebrek heeft in deze zaak echter een organisch karalcter, waardoor de mogelfticheid 
van herstel door een hogere instantie van een schending van een verdragsbepaling Met voor de 
hand ligt. 

18 EliRM 01-10-82, A 53. 
19 EHRM 26-10-84 NJ 88, 744. 
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Barbera, Messegue en Jabardo" 
De tegenwerping van domestic remedies op de klacht van vooringenomenheid werd aanvaard. Het 
ging om klaarblijkelijke vijandigheid van de voorzitter, terwij1 een wrakingsprocedure op deze 
grond beschikbaar was, die niet was gebruilct gedurende de behandeling onder voorzitterschap van 
deze persoon. Wraking voor de aanvang van de zitting, op de gronden genoemd in de Spaanse wet 
(familierelaties, andere vormen van betrolckenheid bij de zaak of de verdachte), kon in casu van 
de verdediging niet gevergd worden, aangezien het optreden van de gewraakte persoon als ver-
rassing op de zittingsdag Imam. Deze moest op het laatste moment invallen en de mededeling van 
de samenstelling was dus niet gedaan. 

Oberschlice 
Bij de berechting in hoger beroep was de nationale bepaling inzake de uitsluiting van deelname 
van rechters die bij een eerdere behandeling van de zaak betroklcen waren (een nationale expressie 
van zorg om alle redelijke twijfel omtrent de onpartijcligheid uit te sluiten), niet nageleefd. Hierdoor 
was de appelbehandeling gedaan door een gerecht waarvan de objectieve partijdigheid was erkend 
door de nationale wetgeving. Het aarmemen van afstand van recht op grond van het niet wraken 
stuit af op 's Hofs opvatting dat afstand van rechten van het verdrag op een ondubbelzinnige manier 
moet worden vastgesteld. I.e. gaat dat niet op omdat van twee rechters pas achteraf bekend werd 
dat ze bij de berechting betroklcen waren. Voor hen geldt die afstand van recht dus zeker niet, afge-
zien van de positie van de derde rechter, de voorzitter, waarvan de deelname wel vooraf bekend 
was. 

pfeifer en Plankl" 
Aangezien de waarborg van onpartijdigheid in een concreet wettelijk cumulatieverbod was 
vastgelegd had de toetsing van het Hof betrelcking op de onpartijdigheid en op 'established by law'. 
Het nationale recht beschouwde gelet op het wettelijk verbod de onderhavige functiecumulatie 
dus al in abstract° als een reden, waarom partijen aan de onpartijdigheid kunnen gaan twijfelen. 
Hun vrees is vooraf al gerechtvaardigd. Voor een eventuele afstand van recht gelden dan bepaalde 
minimum eisen, zoals het Hof die in andere rechtspraak al heeft aangegeven. Dit klemt te meer 
omdat in casu het nationale recht geen regeling voor afstand van recht bevat en het hier om een 
belangrijke waarborg gaat waarvan de naleving niet alleen van partijen afhankelijk mag zijn. 

• Sainte-Marie' 
Twee leden van het veroordelend appelgerecht hadden eerder deelgenomen aan voor de verdachte 
ongunstige beslissingen van de Chambre d'Accusation inzake de voortduring van de voorlopige 
hechtenis voor een ander feit dan waarvoor de klager nu veroordeeld was. Opgeworpen in cassatie 
leidde dat niet tot vemietiging, aangezien geen wettelijk voorschrift dit op straffe van nietigheid 
verbood en evenmin art. 6 EVRM geschonden is. De klacht voor het Hof was gebaseerd op de 
aarmame, dat het in wezen om een strafzaak ging en er dus rechters hadden geparticipeerd in het 
vonnis die ook al eerder in de zaak betrokken waren geweest. Het EHRM wijst de vooronderstelling 
dat deelname aan een detentie-uitspraak de objectieve onpartijdigheid altijd aantast, van de hand 

20 EIIRM 06-12-88, A 146. 
21 EHRM 23-05-91 NJ 92, 456. 
22 EHRM 25-02-92 NJ 94, 117. 
23 EHRM 16-12-92,A 253-A. 
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als strijdig met zijn rechtspraak, m.n. Hauschildt. Aileen bijzondere omstandigheden kunnen in 
dat geval deze vrees rechtvaardigen. In deze zaak zijn die er niet De feiten die als grond voor de 
detentie-beslissing worden aangevoerd en die de link tussen de twee zaken zouden funderen, zijn 
vastgesteld door een in meerderheid anders samengestelde !carnet, gebaseerd op de verklaring van 
de verdachte.' Die heeft deze verklaring later niet teruggenomen, noch geclaimd dat ze hem 
afgedwongen was, terwijI technisch bewijs de feiten ondersteunde. Klagers bezwaren zijn niet 
objectief gerechtvaardigd. 

Bulut" 
Len cumulatie van rechterlijIce nineties in voor- en eindonderzoek werd aan het Hof voorgelegd. 
Na afweging van diverse aspecten van de zaak komt het Hof tot de conclusie dat er geen gerecht-
vaardigde vrees voor gebrek aan onpartijdigheid kon bestaan. In ieder geval (in any event), zo 
vervolgt het Hof, staat het aan de klager niet open om deze objectieve onpartijdigheid van de zit-
tingsrechter te betwisten, warmer hij het recht heeft gehad de samenstelling van dat gerecht aan 
te vechten maar daarvan had afgezien. Daarbij lijkt het Hof ervan uit te gaan dat Met altijd de 
opstelling van de verdediging een toetsing aan de vvaarborg van art 6 lid 1 EVRM overbodig maakt 
(zie noot Knigge). 

Thomane 
De berechting van de kiager na verzet vond plants door de rechters die ook het verstelcvonnis 
hadden gewezen. Dit is anders dan wanneer de rechter achter elkaar verschillende functies vervult 
Het Hof wijst de klacht over objectieve partijdigheid van de hand. De rechters waren niet gebonden 
aan hun eerdere oordeel. Zij beoordeelden de zaak opnieuw in al zijn facetten na een contradictoir 
onderzoek en een betere beeldvorming van de aanwezige verdachte. Bovendien zou een ander 
standpunt de verplichting tot algehele wijziging van de samenstelling met zich mee brengen in 
alle gevallen van verzetbehandeling, waardoor in deze zalcen de eerste instantie in wezen verdub-
beld wordt en de wegblijvende verdachte dus een voordeel geniet. Daamaast zou de redelijke 
termijn onder druk komen to staan als telkens nieuwe rechters zich op de zaak moeten voorbereiden. 

Ferrante lb en Santangelo' 
Onder de objectieve test zljn er twee omstandigheden die de vrees voor partijdigheid veroorzaken 
van een rechter die bij de voorafgaande berechting van een medeverdachte betrokken was. Op de 
eerste plants bevatte het eerdere vonnis uitvoerige passages waarin de klagers voorkwamen als 
mededaders. Ten tweede bevatte het vonnis in de zaak van de klagers taLrijke verwijzingen naar 
het eerdere vonnis, terwij1 de bewuste rechter in beide gevallen de voorzittersrol venrulde en in 
de zaak van de Idagers rapporteur was. Deze omstandigheden maken de vrees voor voorin-
genomenheid objectief gerechtvaardigd. 

24 Dit element: de basis van het rechterlijk handelen was de verklaring van de verdachte, komt ook in Padovani 
terug; EHRM 26-02-93, A 257-B. 

25 EHRM 22-02-96 NJ 96,483. 
26 EHRM 10-06-96 NJ 98, 184. 
27 EHRM 07-08-96 NJ 98, 185. 
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De Haan" 
Deze administratiefrechtelijke zaak tegen Nederland had betrekking op het procesrecht yolk de 
inwerlcingtreding van de Awb. De voorzitter van de Raad van Beroep was geroepen mede te oor-
delen over een beslissing van hemzelf en dat tervvijl hij de enige beroepsrechter was en de twee 
bijzitters leken. Dit leverde een schending van de objectieve onpartijdigheid op. Als de beslissing 
van dit college nu zou zijn onderworpen aan volledige heroverweging door een hogere instantie, 
met alle garanties van art. 6 EVRM omIdeed, dan zou er geen schending van het beginsel van on-
partijdigheid zijn geweest. In casu had de Centrale Raad van Beroep echter een beperkte bevoegd-
heid. Onder verwijzing naar De Cubber wordt aangenomen dat een hoger gerecht 'can make 
reparations for the initial violation of one of the Conventions provisions'. De Centrale Raad van 
Beroep had echter van zijn bevoegdheid om te vernietigen wegens vooringenomenheid geen gebruik 
gemaalct en dus niets hersteld. Opmerkelijk tilt de dissenting opinion van Van Dijk is dat naar zijn 
oordeel het meerderheidsstandpunt te weinig belang hecht aan de professionaliteit van de rechter 
en te veel in concreto toetst. Men blijft dan steken in de casuistiek, dient de rechtszekerheid niet 
en faalt in het geven van guidance aan nationale gerechten en wetgevers, aldus Van Dijk. 

Castillo Algar" 
Aan de klager werd voor het Hof tegengeworpen dat hij de domestic remedies niet had uitgeput, 
omdat hij niet tijdig een wralcingsverzoek had ingediend, terwijl hem dat wel mogelijk was. Het 
Hof wijst deze preliminaire exceptie van de hand, omdat klager bij diverse latere gelegenheden, 
tot en met het Constitutionele Hof, zijn bezwaar had opgeworpen en telkens is het van de hand 
gewezen. De nationale instanties hebben dus de kans gehad verdragsconform te beslissen. Bij de 
beoordeling ten gronde speelt de houding van de verdediging verder geen rol. 

Motsom 
De conclusie uit deze jurisprudentie is dat het Hof niet snel afstapt van de aanname, dat rechters 
geacht worden onpartijdig en onbevangen te zijn en voor de objectieve test de procedure in alle 
facetten in aanmerlcing neemt. Mede daardoor wordt wisselend gereageerd op het feit dat de par-
tijdigheid niet meteen is opgeworpen. Dat past in 's Hofs concrete beoordeling van alle omstan-
digheden van het geval. Op zichzelf is het niet uitgesloten dat afstand wordt gedaan van de 
mogelijkheid om een bepaalde rechter te wraken, maar niet in alle gevallen ondervangt het zvvijgen 
van de verdediging de toetsing aan de eisen van onpartijdigheid. De procedure als geheel dient 
te voldoen aan de eisen van het verdrag. Daarbij is er ruimte gelaten voor reparatie van verdrags-
schending in hogere instantie, welke reparatie de onpartijdigheid kan omvatten. Het Hof gaat echter 
niet zo ver dat het nationaalrechtelijke voorzieningen die verder gaan dan waaraan het Hof de staten 
wil houden, laat wijken. Wanneer meer beloofd wordt, moet ook meer gegeven worden. 3°  
Consequent houdt het Hof vast aan het onderscheid tussen de subjectieve en objectieve test, waarbij 
in de objectieve test het standpunt van de bezwaarde partij wordt aangevuld met de objectieve recht-
vaardiging van dat standpunt. 

28 EHRM 26-08-97 JB 97, 186. 
29 EHRM 28-10-98. 
30 Zie verder over trends Veldt a.w., p. 395-397. De Werd a.w., p. 240, concludeert dat het Hof de bal terug-

speelt naar de nationale staten. 
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4. Rechtsvergelijking 

4.1 Interne vergelijking 

4.1.1 Bestuursprocesrecht 

Bijzonder Deel 

In hoofdstuk 8 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) treffen we een voor het hele bestuurs-
procesrecht uniforme regeling aan die de rechterlijke onpartijdigheid en onbevangenheid moet 
waarborgen. Daarbij is het model gevolgd van het Wetboek van Strafvordering, teneinde een 
summiere regeling te treffen met een open normstelling. Het uitgangspunt is ook hier dat de rechter 
op grond van zijn professionaliteit geacht worth onpartijdig te zijn en alleen bijzondere omstan-
digheden kunnen tot een andere conclusie noodzaken. De grond voor wralcing en verschoning staat 
in art. 8.15 Awb en is gelijkluidend aan art. 512 Sv. 

Betrekkelijk recent is in dit rechtsgebied de kwestie van de vooringenomenheid aan de orde 
geweest tengevolge van het Procola-arrest tegen Luxemburg, 3I  dat in ons land vraagtekens opriep 
bij de cumulatie van wetgevingsadvisering en rechtspraak bij de laden van de Rand van State.' 
Op zichzelf wordt functiecumulatie nog onvoldoende geacht om van vooringenomenheid uit te 
gaan. Aileen wanneer op grond van bijkomende omstandigheden in concreto redelijkerwijs te ver-
wachten valt, dat e'en der partijen, met name de recht zoekende burger, geen vertrouwen heeft in 
de onbevartgenheid van de rechter(s) in zijn zaalc, dient deze rechter te worden vervangen. Een 
voorbeeld daarvan zou zijn het geval dat in een zaak voor de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Rand van State de rechtmatigheid van een regeling wordt betwist, terwill een der leden van de 
Afdeling meegedaan heeft met de opstelling van het advies aan de regering waarin deze recht-
matigheid juist wad aangenomen. Wanneer de toepassing van een dergelijke regeling alleen maar 
ter discussie staat, is een dergelijk lid niet van deelneming uftgesloten.” 

Naast deze cumulatie van rechterlijke en andere ftmcties komt in de rechtspraak ook aan de orde 
de cumulatie van de rechterlijke functie in verschillende fasen van de procedure. Dat wekt geen 
verbazing gelet op het gebruik van voorprocedures in de administratieve rechtspraak (met name 
verzoeken em schorsing van het gewraakte bestuursbesluit). Expliciete uitsluitingsbepalingen zijn 
zeldzaarn geworden met de invoering van de Awb, maar juist oordelen in het kader van de voor-
lopige voorzieningen roepen dit soort vragen op. De lijn in de rechtspraak is dat de waarborg van 
rechterlijke onpartijdigheid en onbevangenheid niet in de weg staat am' een proces van voort-
schrijdende rechtsvinding, waarin een voorlopig oordeel cumuleert met een oordeel na een volledige 
behandeling ter zitting en daar kan worden teruggenomen. De waarborg van onbevangenheid is 
irnmers niet bedoeld om eenrechtstniddel tegen een onwelgevallige voorbeslissing te introduceren, 
maar om reele bezwaren tegen de persoon van de rechter (niet zijn beslissing) te kunnen in- 

31 EHRM 28-09-95 NJ 95, 667. 
32 Zie de snelle reacties van A.F.M. Brenninkmeijer en C.A.J.M. Kortmann in Nederlands Juristenblad 1995, p. 

1364 resp. 1365-1366, en uitvoeriger De Werd a.w.. 
33 Zie ma Bestuursrechtspraak Raad van State 09-10-97, Rechtspraak Awb 1998, or. 89 en C.J.A.M. Mer1oc in 

het losbladig commentaar op de Awb (VUGA), art. 8.15, p. E 8.1.4.1.10-13. 
34 lie bijvoorbeeld art. 8:55 lid 4 Awb. 
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brengen.35  Wanneer op een voorlopige beslissing Met kan worden teruggekomen uit de aard van 
de voorbereidende beslissing, met name wanneer die beslissingen een zelfstandig karalcter en een 
eigen strelcking hebben, maakt dat de rechter uit de voorfase besmet voor de eindbeslissing. 36  De 
Afdeling Bestuursrechtspraak gaat behoedzaam op deze weg voort door de cumulatie van voorfase 
en bodemprocedure wel onwenselijk te oordelen in het licht van art. 6 EVRM, maar dat niet als 
grond voor vemietiging van de rechterlijke beslissing op te vatten. Het gebrek wordt geacht te zijn 
geheeld door de behandeling in hoger beroep. 37  Hier wordt als het ware de voorzet ingekopt die 
het EHRM zelf gal in De Haan.'s  Hoe dat moet met de zaken waarin de betrolckene niet in hoger 
beroep komt blijft echter in het midden. Om daarbij in alle gevallen afstand van deze waarborg 
aan te nemen, gaat op het eerste oog te ver. 

Het is in een enkele adrninistratieve voorprocedure gebruikelijk dat de samenstelling van een 
college of bezwaarcormnissie vooraf bekend gemaakt wordt met het oog op het vroegtijdig uiten 
van eventuele bezwaren tegen bepaalde personen.' Dit is echter onder de Awb geen a1gemene lijn 
ge-worden, ook al thong de Raad van State daar wel op ann.' Een vroegtijdige openheid in dezen 
wordt wel genoemd a1s een van de preventieve middelen tegen misbruik of oneigenlijk gebruik 
van de wrakingsregeling." 

4.1.2 Burgerlijk procesrecht 

Het burgerlijk procesrecht ging vanouds uit van een systeem van opgesomde gronden voor wralcing 
en verschoning. Art 30 Rv(oud) noemde een elftal omstandigheden, waarin een relatie van de rech-
ter met de partijen of de zaak aangenomen werd, op grond waarvan de rechter niet aan de 
(voortzetting van de) berechting kon deelnemen. Deze opsomming was limitatief en kende geen 
algemeen geformuleerde restcategorie. Daarmee bestond het gevaar dat een nog niet geregelde 
omstandigheid zich voordeed, waardoor wel de waarborg van de onpartijdigheid (objectief of 
subjectief) was geschonden, maar op grond waarvan een wralcingsverzoek onmogelijk was. Dat 
was in het licht van art. 6 lid 1 EVRM een toestand die niet gehandhaafd kon worden. 

In een arrest uit 1990 bezegelde de Hoge Raad het lot van deze litnitatieve benadering na daartoe 
door een vordering tot cassatie in het belang der wet te zijn aangezet.' 

Zowel de rechtsontwikkeling hier te Iande sedert het tot stand komen van genoemde wetsbepaling (art. 30 
Rv, EFS) - welke rechtsontwildceling heeft geleid tot een aantal wettelijke regelingen betreffende wraking 
van rechters waarin slechts den algemene wralcingsgrond is opgenomen - als vorenbedoelde verdragsbepaling 
nopen immers ertoe te aanvaarden dat een verzoek tot wraking ook kan worden toegewezen op grond van 
andere, niet in art. 30 genoemde feiten en omstandigheden, die even bedoelde twijfel doen rijzen.' 

35 Vgl. N.S.J. Koeman De wralcing gewraakt', in Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 1994, nr. 4, p. 93-94. 
De Werd a.w., p. 236, last zien, dat met de objectieve onpartijdigheid naast de persoon van de rechter ook de 
instantie, waarvan hij deel uitmaalct, in beeld komt. 

36 Zie Merloc a.w. p. E 8.1.4.1.7-9. 
37 Zie ABRS 01-05-97 Rechtspraak Awb 1998, 82; ABRS 22-10-98, Rechtspraak Awb 1999, nr. 52. 
38 EHRM 26-08-97 JB 1997, 186; zie hiervoor par. 3. 
39 Mij is bekend dat bijvoorbeeld het College van Beroep voor de Examens van de RUG deze gewoonte heeft. 
40 Zie Merl& conunentaar op art. 8.16 Awb, a.w., p. 8.1.4.2.-2. 
41 Merlcx a.w. 
42 HR 30-11-90, NJ 92, 94. 
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Wat dat laatste betreft vermeldt de Hoge Raad uitdruldcelijk dat het om de objectief gerecht-
vaardigde twijfel aan de onbevangenheid moet gaan. Daze verdragsconforme uitleg van art. 30 
Rv gaf de wetgever aanleiding om een oude belofte in te 'mend *  en de privaatrechtelijke met de 
strafvorderlijke regeling in overeenstenuning te brengen. Thans is de regeling voor wralcing en 
verschoning in het Wetboek van Rechtsvordering niet langer afwijkend van het administratief en 
het strafprocesrecht. Art. 29 Rv bevat de open norm, die vanouds al in het strafprocesrecht gold 
en nu ook in het administratief recht, en noemt geen uitgewerkte gronden meer. De procedurele 
voorschriften (art. 30- 35 Rv) zijn ook uniform. 

4.2 Externe vergelijking 

4.2.1 Inleiding 

Een vergelijkend onderzoek van de eis van rechterlijke onpartijdigheid en onbevooroordeeldheid 
als zodanig heeft weinig zin. In de ons omringende landen staat de onafhankelijkheid en de onpar-
tijdigheid van de tot oordelen geroepen instantie buiten kijf. Meer kan verwacht worden van een 
vergelijlcing van de wettelijke vormgeving en de processuele inbedding van deze waarborg, te meer 
daar de vraag }can worden opgeworpen hoe de Nederlandse opstelling ter zake van het herstel van 
een verzuim in dit verband enerzijds en het geringe aantal wettelijke cumulatie-verboden anderzijds 
in verhouding staat tot de regaling in andere staten. In het aan buitenlands recht gewijde deel is 
derhalve aandacht geschonken aan cumulatieverboden en de processuele inbedding van eventuele 
problemen met de onbevangenheid van de rechter, waaronder begrepen een afzonderlijke 
wrakingsprocedure. 

Opmerlcing verdient nog dat in alle bestudeerde staten de eis van onpartijdigheid van de rechter 
een dubbelzijdige uitwerking heeft. Het is niet alleen onrechtmatig als de rechter een daadwerkelijk 
belang heeft of een binding met een bepaalde uitkomst van de zaak, maar ook geldt als eis dat een 
rechter die niet onbevangen 'can overkomen op een van de partijen, niet toegelaten rung worden 
tot (deelname aan) het vormen van het eindoordeel in een zaak. De beide zijden van de onpartij-
digheid zijn door de rechtspraak van het EHRM consequent benadrukt als uitwerking van het door 
art. 6 lid 1 EVRM voorgeschreven 'impartial tribunal'; zie paragraaf 3. Rechtsstelsels die de onpar-
tijdigheid niet op het EVRM baseren kennen eveneens de dubbele uitwerking als regel van nationaal 
recht. 

4.2.2 Duitsland 

In dit gedeelte over de rechterlijke onpartijdigheid in het Duitse strafprocesrecht wil ik de aandacht 
vestigen op twee aspecten die beide een verbinding hebben met het concept van de gesetzliche 
Richter, zoals gegarandeerd in art. 101 van de Duitse Grondwet. Enerzijds komt de regeling voor 
de wralcing van een rechter aan de orde, anderzijds moeten de wettelijke uitsluitingen kort behan-
deld worden die onderdeel zijn van de wettelijke samenstellings- en bezettingsregels. In daze bepa-
lingen werIct de wetgever de grondgedachte van de onpartijdigheid en onbevangenheid vender nit 
Het verschil tussen beide is met name dat de naleving van de wettelijke samenstellingsregels een 

43 Gedaan in het parlementaire zittingsjaar 1957-58; zie voordracht van de AG bij het geciteerde arrest, NJ 92, 
94, p. 314-315. 
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uitwendige zaak is die van rechtswege gevolg geeft aan een bepaalde omstandigheid, ongeacht 
of het door de wet beschermde belang in concreto is geschonden, terwijl de wralcingsgrond, zoals 
we zullen zien, een inhoudelijke beoordeling van de zaak betekent." 

In het Duitse strafprocesrecht geldt in een aantal gevallen een dwingende verplichting de 
naleving van (vorm)voorschriften aan te kaarten in de instantie waarin een eventueel bezwaar zich 
voordoet. Het beoogde belang hierbij is heel duidelijk de bespoediging van de afhandeling van 
de zaak: Dadurch soil im Interesse der Verfahrensbeschleunigung die Urteilsafhebung wegen 
eines behebbaren Verfahrenmangels vermieden werden.' Voor bezwaren tegen de samenstelling 
van het gerecht geldt dat ook in sterke mate, zoals blijkt uit het samenstel van de paragrafen 338, 
24 e.v., 222a en 222b StP0. 1k ga bier achtereenvolgens kort in op de algemene regeling voor 
wralcing i.v.m. (on)partijdigheid en daarna op andere wettelijke (cumulatie)verboden. 

Wraking heeft een afzonderlijke regeling in het Duitse wetboek gelcregen in de paragrafen 24 
e.v. StP0. Voor dit onderzoek is als wrakingsgrond met name Abs. 2 van paragraaf 24 StP0 van 
belang: Wegen Besorgnis der Befangenheit findet die Ablehnung statt, wenn em n Grund vorliegt, 
der geeignet ist, Mifitrauen gegen die Unparteilichkeit eines Richters zu rechertigen. De details 
van de vvrakingsprocedure zijn hier niet zo van belang, met uitzondering van het feit dat de 
gewraalcte rechter uitgesloten is van de besluitvorming over de gegrondheid, doch niet over de ont-
vankelijkheid van het verzoek. Het spiegelbeeld van de wralcing is de Selbstanzeige op grond van 
paragraaf30 StP0, waarin de zelfde besluitvorming wordt voorgeschreven voor het geval de rechter 
zelf meldt dat op hem een wrakingsgrond van toepassing zou lumen zijn. Dezelfde regeling voor 
wralcing is ook van toepassing op de lekenrechters, die in bepaalde gevallen deel uitmalcen van 
het gerecht; zie paragraaf 30 StP0. Aan de professional(s) in het gerecht is dan de toetsing aan 
de wrakingsgrond gelaten. 

Voor bezwaren met betreldcing tot de onbevangenheid van een rechter of lekenparticipant, de 
Schee, geldt de hierboven genoemde regel, opgenomen in paragraaf 338 Nr. 3 StP0, dat niet voor 
het eerst in cassatie, Revision, de wralcing kan geschieden van een rechter uit de feitelijke aanleg. 
Men kan in deze fase alleen met succes ldagen over een onjuiste afhandeling van het reeds eerder 
ingediende vvrakingsverzoek. Een juiste afhandeling van een dergelijk verzoek, welke evenwel 
niet tot een wijziging in de samenstelling heeft geleid, wordt voor de volledigheid ook nog 
genoemd. 

De wralcingprocedure is algemeen, voor alle instanties en voor niet nader gedefinieerde gronden 
voor partijdigheid respectievelijk vooringenomenheid. Een aantal gevallen van belangenver-
strengeling bij de rechter is door de wetgever reeds voorzien als onderdeel van de regels voor de 
samenstelling of bezetting van de gerechten. Deze wettelijke regeling heeft bijvoorbeeld betrekking 
op de dienstlijst van de beroepsrechters en op de wijze waarop de lekenparticipatie gestalte krijgt. 
Op de details dam-van hoef ik bier niet in te gaan. Van belang in verband met ons onderwerp zijn 
met name de volgende bepalingen, waarvan de naleving vooringenomenheid of partijdigheid van 
de rechter moet voorkomen: 
- Paragaaf 22 StP0 sluit van berechting uit een rechter die slachtoffer van het delict is, op 

bepaalde wijze in fatnilierechtelijke betrekking staat tot de verdachte of het slachtoffer of 
wanneer hij in dezelfde zaak al een rol heeft gespeeld in een geheel andere hoedanigheid, 

44 Th. Kleinknecht/L. Meyer-GoBner, Strafproze13ordnung, 43. Aufl., Mtinchen 1997, p. 80. 
45 Klein1cnecht/Meyer-Gof3ner a.w., p. 701. 
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bijvoorbeeld als finictionaris van het OM of de politie, als advocaat van een der betrokkenen 
of als getuige. 

- Paragraaf 23 StP0 Abs. 1 sluit van berechting in hogere instantie nit de rechter die aan de 
beroepen beslissing heeft meegewerIct. 

- Paragraaf 31 StP0 verklaart de hier genoemde bepalingen van toepassing op de Schee. Uit 
Abs. 2 van dat artikel volgt dat de bevoegde rechter in dat geval de beroepsrechter is, of in 
voorkomende gevallen de gezamenlijIcheid van beroepsrechters die voor de zaak zijn opgesteld; 

- Paragraaf 148a Abs. 2 StP0 sluit van deelnarne aan de berechting nit de rechter die beriokken 
is geweest bij het toezicht op de correspondentie tussen een gedetineerde verdachte en diens 
raadsman. Deze uitsluiting is gekoppeld aan het tenlastegelegde feit en geldt ook voor de 
berechting van een medeverdachte van dat zelfde feit. 

Hoe zit het nu met de toepassing van de hiervoor reeds vermelde regel dat een beroep op een wette-
lijke voorschrift moet plaatsvinden op het moment dat de naleving ervan aan de orde is? Voor de 
hier behandelde voorschriften moet ik een verschil te maken tussen de diverse gerechten in eerste 
aanleg. Voor het Landgericht en het Oberlandesgericht geldt namelijkniet precies dezelfde regeling 
als voor het Amtsgericht, hetgeen gerelateerd kan worden aan het ontbreken van een hoger beroep 
in de gevallen, dat het Landgericht en het Oberlandesgericht als rechter in eerste aanleg fungeert. 
In die gevallen is er dun maar oen feitelijke instantie. 

Bij berechting voor het Landgericht en het Oberlandesgericht krijgen de partijen in beginsel 
voor de aanvang van de behandeling ingevolge paragraaf 222a StP0 een kennisgeving over de 
samenstelling van het gerecht. Daarop kan een bezwaar tegen de bezetting ingediend worden tot 
uiterlijk het moment van de ondervraging van de verdachte (resp. de eerste verdachte in geval van 
pluraliteit); paragraaf 222b StP0. Is dat niet gebeurd, dan kan vervolgens het bezwaar niet voor 
het eerst worden aangevoerd als grond voor vernietiging na aanwending van een rechtsmiddel.' 
De vernietiging wegens onjuiste samenstelling wordt door paragraaf 338 Nr. 1 StP0 beperkt tot 
de gevallen dat de voorschriften inzake de kennisgeving van bezetting zijn geschonden, het opge-
worpen bezwaar genegeerd of verworpen is, de procedure voor de behandeling van een dergelijk 
bezwaar niet is gevolgd of de samenstelling na gegrondbevinding van het bezwaar Met is gewijzigd. 
Voor de gevallen die niet een verplichte kennisgeving lcennen - de berechting in eerste aanleg vindt 
plants voor het Amtsgericht - voorziet de wet niet in een dergelijke precieze regeling, maar uit 
paragraaf 338 Abs. 2 StP0 vloeit wel voort, dat een schending van de wettelijke bezettingsregels 
in hoger beroep in deze gevallen een grond voor ingrijpen van de cassatierechter is. Daarbij is niet 
vermeld de eis dat hierover bij de behandeling in appel meet zijn gelclaagd. 

In hoger beroep vindt een volledig nieuwe beoordeling van de zaak plants. Een onrechtmatige 
bezetting van het gerecht in eerste aanleg, wegens schending van de wettelijke regels of wegens 
partijdigheid anderszins, leidt dan wel tot vemietiging van het vonnis van de eerste aanleg, maar 
terugverwijzing naar de rechter in eerste aanleg is niet toegelaten. 47 De nieuwe behandeling en het 
oordeel van de appelrechter treden dan in de plants van het vemietigde oordeel, waardoor ook 
cassatie op grond van bezwaren tegen de eerste aanleg geblolckeerd is. In het geval het vonnis van 
de eerste aanleg in appel in stand blijft - het hoger beroep wordt verworpen - kan tegen schending 

46 Deze beperking geldt niet, als het gebrek pas in afloop van de genoemde periode zich voordeed of bekend 
werd; Kleirdmecht/Meyer-GoBner a.w., p. 1036. 

47 Par. 328 Abs. 2 StP0 beperkt sinds 1987 de terugverwijzing tot hier niet relevante gevallen; zie C. Roxin, 
Strafverfahrensrecht, 24. AWL MUnchen 1995, p. 377; Kleinlmecht/Meyer-GoBner a.w., p.999. 
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van het recht omtrent samenstelling van het gerecht in eerste aanleg nog wel in cassatie geklaagd 
worden, behoudens de beperking die hiervoor is besproken inzake de onbevangenheid van het 
gerecht. Paragraaf 338 Nr. 2 StP0 noemt hier met name de medewerking van een wettelijk 
uitgesloten rechter of Schee, waarover ik hierboven al sprak. 

De uitspraak van de House of Lords in de Pinochet-zaak, waarbij de eerdere uitspraak voor 
voortzetting van de uitleveringsprocedure terzijde werd gesteld, heeft de aandacht voor de 
onpartijdigheid van de rechter in Engeland opnieuw aangewakkerd." In het Engelse strafprocesrecht 
komen de beide kanten van de garantie van onpartijdigheid aan de orde: de subjectieve (waarborg 
tegen een concrete betroklcenheid, van welke aard dan ook, bij de uitkomst van het proces) en de 
objectieve (de vrees van een der partijen dat de rechter niet onpartijdig/onbevooroordeeld zou zijn 
is objectiefgerechtvaardigd). In diverse gezaghebbende intspraken wordt verwezen naar de aloude 
passage uit 1924: 

'It is of fundamental importance that justice should not only be done, but should manifestly and undoubtedly 
be seen to be done.'49  

In het algemeen is de eis van de rechterlijke onpartijdigheid terug te voeren op de common law 
regel: nemo iudex in causa sua (niemand kan rechter zijn in eigen zaak). Op deze basis is recht-
spraak tot ontwildceling gekomen over directe en indirecte betrokkenheid c.q. bevooroordeelciheid 
bij de uitkomst van het geding en de wijze waarop de rechters in beroep hierop lcunnen toetsen. 
Daamaast zijn er regels over de bevooroordeeldheid van de leden van de jury en de lekenrechters 
in de Magistrate's Court, die inhoudelijk verbonden zijn met de strikte regels voor het bewijs in 
de feitelijke fase van het geding, en die in een enkel geval tot een soort cumulatie-verbod hebben 
geleid. Beide lijnen in het Engelse recht komen kort aan de orde. 

Het accent bij de garantie van onpartijdigheid en onbevangenheid ligt merkwaardig genoeg op 
de feitelijke berechting en niet op de vonnisrechter. Algemeen wordt aangenomen dat de onder-
havige regels van toepassing zijn op de rechters over de feiten (in indictment-zaken steeds de 
juryleden en in summary-zaken de lekenrechter) en daarnaast ook op de beroepsrechters in de 
Crown Court, maar de verwachting bestaat dat voor deze laatste rechters het probleem minder 
speelt en wordt verzacht door de rol van de jury." Dat verklaart de uitvoerige rechtspraak over 
het wraken van juryleden en de afwezige rechtspraak over de wralcing van de rechter in jury-zaken.' 

De waarborgen tegen belangenverstrengeling en dus tegen rechterlijke partijdigheid zijn op 
zichzelf niet ingewikkeld. Wanneer een rechter over de feiten een financieel belang (direct of 
indirect) heeft bij de uitkomst van het geding is hij gediskwalificeerd. Eveneens gediskwalificeerd 
is de feitenrechter van wie onder de omstandigheden van het geval moet worden aangenomen dat 

48 H.L. 17-12-98 Ex parte Pinochet. 
49 Citaat uit Sussex Justices, ex p. McCarthy [1924] 1 K.B. 256, 259 per Lord Hewart Ci., onder meer geci-teerd 

in R. v. Gough (1993) Cr.App.R. 188, 191 en in de hiervoor vermelde uitspraak Ex parte Pinochet, per Lord 
Browne-Wilkinson. 

50 Zie P. Murphy (ed.), Blackstone's Criminal Practice, (9th ed.) London 1999 (verderop aangehaald als 
Blackstone), p. 1004. 

51 Zie Lord Hope in Ex parte Pinochet: regel tot nu toe niet toegepast in een strafzaak. 
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zijn onpartijdigheid redelijkerwijs in twijfel getrolcken Iran worden. '.... whether the incident is such 
that (..) it gives rise to a reasonable apprehension or suspicion (..) that the juror or jury was not 
impartial', aldus een overweging van Australische origine. 52  Een wettelijke voorziening tegen 
belangenverstrengeling is de zogenaamde automatic disqualification van S. 660) Justices of the 
Peace Act 1977. Dit artikel verbiedt de Magistrate die lid is van een plaatselijk decentraal over-
heidsorgaan (local authority), deel te nemen in procedures waarbij daze overheid, of diens functio-
narissen, initiatiefnemer of anderszins partij is. 

De rechter over de feiten moet volstrelct onbevangen staan tegenover de verdachte, aangezien 
hij alleen op basis van het ter zitting gepresenteerde feitenmateriaal zijn oordeel mag vormen. Dat 
geldt voor de jury en eveneens voor de Magistrate, de feitenrechter in summary-zaken. Vandaar 
dat s. 420) Magistrates Courts Act 1980 bepaalt dat een Magistrate die in het kader van de bail-
procedure in de strafzaak van de verdachte heeft kennis genomen van diens strafblad, Met deel-
neemt aan de berechting van de feiten in de zaak van deze verdachte. Dit is opnieuw een automatic 
disqualification, naast de in de rechtspraalc genoemde gevallen, waarin de verdachte door andere 
oorzaken voor de feitenrechter geen onbeschreven blad was." 

Wat de procedurele inbedding van deze waarborg van onpartijdigheid en onbevooroordeeldheid 
betreft zijn twee punten vermeldenswaard. Op de eerste plaats zijn er de regels ten aanzien van 
(potentiele) jury-leden. De partijen kunnen op het moment dat de jury wordt samengesteld voor 
de feitelijke behandeling, een bezwaar maken tegen een bepaalde persoon op basis van zijn of haar 
partijdigheid.' Verder is de hierboven beschreven bias een van de gronden om een reeds ingezwo-
ren jurylid te ontslaan.' Het voert lever, en het is ook niet zo relevant, om daarop Her in detail 
in te pan Van belang is wel dat in het Engelse syste-em op dit punt zit ingebakken, dat de 
gelegenheid om bezwaar te maken tegen de jury-samenstelling ook daadwerkelijk benut moet 
worden. Ms dat Met is gedaan, levert dat een belemmering op om in appel bezwaren aan te voeren 
tegen de jury-samenstelling. Aileen als het bezwaar in eerste aanleg is aangevoerd, doch niet tot 
comedic heeft geleid, kan er later op worden teruggekomen. Deze gedarhte domineerde de common 
law56  en is vastgelegd in s. 18 van de Juries Act 1974. Subsection 2 van dat artikel stelt de uitslui-
ting van appel tegen de veroordeling van de jury op gronden ontleend aan de regels voor jury-
samenstelling alleen buiten werlcing als het bezwaar meteen of zo spoedig mogelijk nadat het zich 
voordeed is opgeworpen en desondanlcs niet tot correctie heeft geleid. Illustratief voor de striktheid 
waarmee dit wordt toegepast, is de uitspraak in Chapman." Zelfs de ontdekking achteraf dat een 
jurylid doof was en dus van de bewijsvoering niets kan hebben verstaan, kon niet voor het eerst 

52 Webb and Hay v The Queen [19941 181 Commonwealth Law Review 41, waarnaar in Ex parte Pinochet ook 
verwezen wordt. De discussie hoe precies de formulering moet zijn, zoals ondermeer in de over-wegingen van 
de High Court of Australia aan de orde komt, laat ik bier verder terzijde. Het verschillend perspectief voor de 
bepaling van de schijn van partijdigheid in R v Gough enerzijds en Webb v The Queen anderzijds moet wel 
genoemd worden: dat van de appelrechter resp. dat van een 'reasonable member of the public'. 

53 Blackstone a.w., p. 1005 e.v. noemt als voorbeelden: a. kennisneming vooraf van openstaande zaken; b. 
belcend.heid met het verleden van de verdachte vanwege diem reputatie, waartoe de kans in een 'dein rechts-
gebied nu eenmaal aanwezig is. 

54 P.J. Richardson (ed.), Archbold Criminal Pleading, Evidence and Practice, 1999 ed. London (verderop 
aangehaald als Archbold), p. 388. 

55 Archbold a. w., p. 393-394. 
56 Waarin een grote terughoudendheid om het oordeel van de jury aan hoger beroep te onderwerpen; Blackstone 

a.w., p. 1312 e.v.. 
57 63 Cr. App. R. 75, aangehaald door Blackstone a.w., p. 1217, en Archbold a.w., p. 380. 
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in appel worden aangevoerd. Aileen als wordt aangetoond, dat het gebrek de vervulling van de 
appelgrond van section 2(1)(a) van de Criminal Appeal Act 1968 oplevert - de veroordeling is 
unsafe - kan worden vemietigd, maar dan zijn aanvullende omstandigheden vereist. Ter illustratie: 
in Chapman zou bij verwijdering van het dove jurylid tijdens de feitelijke behandeling de procedure 
gewoon doorgegaan zijn (zie hiervoor mijn opmerkingen over het Engelse recht in deelrapport 
3B), aldus de Court of Appeal, en bovendien: als hij anders zou hebben gestemd zou er gelet op 
de stemverhouding nog steeds een veroordeling zijn gevolgd. Om deze redenen vond het Court 
of Appeal de veroordeling niet unsafe en was er dus geen reden om in te grijpen. 

Het tweede aspect van de procedurele inbedding heeft betreldcing op de feitenrechter in 
summary-zaken. In het geval dat zich een diskwalificerende omstandigheid aan de rechter voordoet, 
client hij zich terug te treldcen. Er is geen wettelijk voorgeschreven werkwijze in dit geval, maar 
aangenomen wordt dat de rechter het beste handelt, als hij de situatie uitlegt tijdens de openbare 
terechtzitting in aanwezigheid van de partijen en vervolgens een andere Magistrate de zaak te laten 
berechten. Als een der partijen de gelegenheid in eerste aanleg heeft laten passeren om zijn bezwaar 
tegen een rechter op te werpen, is dat van invloed op de beoordeling van het bezwaar in hoger 
beroep, maar geen absolute verhindering. Dat heeft te maken met het feit dat de hantering van de 
hier relevante rechtsmiddelvorm een principieel discretionaire bevoegdheid van de appelrechter 
is." 

In het algemeen kan de appelrechter na de vemietiging van de uitspraak in eerste aanleg een 
nieuw proces gelasten. Het vergt echter een veel uitvoeriger studie van het appelstelsel om aan 
te kunnen geven hoe zwaar de appelrechtere moet tillen aan een schending van de onderhavige 
waarborg in relatie tot het gelasten van een retrial. Het is in ieder geval van belang te weten dat 
het hier niet automatisch het gevolg is van vemietiging, maar daaruit kunnen geen conclusies 
worden getroldcen. Het is altijd een aparte afweging van alle omstandigheden van het geval waarbij 
de belangen van een goede rechtsbedeling voorop staan; ... the interests ofjustice so require... zoals 
s. 7(1) van de Criminal Appeal Act 1968 het uitdrukt. 

Het is in Schotland een regel van natural justice dat de rechter in een concrete zaak onpartijdig 
en onbevooroordeeld is en ook als zodanig wordt gezien; de beide aspecten van de onpartijdigheid." 
Dat geldt voor de jury, die betrokken is bij de berechting van de zware misdrijven (de zgn. solemn 
procedure) en voor de beroepsrechter (veelal de Sheriff) in het geval hij over de feiten oordeelt 
(in de summary procedure) 

De procedurele inbedding van de bezwaren die partijen tegen de bezetting van het gerecht 
kunnen hebben, is deels opgehangen aan de preliminaire verweren. Warmeer na het uitbrengen 
van de dagvaarding in zaken met een jury, de zgn solemn procedures, den van de partijen een 
verweer wil voeren betreldcing hebbende op ondermeer de eventuele partijdigheid van de betrokken 
rechter, clan moet dat gebeuren op een aparte zitting voorafgaand aan de feitelijke behandeling, 
de preliminary diet; zie s. 72 CPA'95. Bovendien geldt de verplichting dat het voomemen tot een 
dergelijk verweer ter kennis gebracht moet worden van het gerecht en de wederpartij. Watmeer 
dat niet is gebeurd is de mogelijkheid daartoe wettelijk geblolckeerd, met dien verstande dat de 

58 Zie Blackstone a.w., p.1004. 
59 Bradford v McLeod 1985 S.C.C.R 379. 
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rechter op een gemotiveerd verzoek alsnog een dergelijk verweer mag toelaten; s. 79 CPA'95. 60 

Terzake van de wraking van juryleden is een vergelijkbare bedoeling in de wet uitgedrukt. S. 86(4) 
CPA'95 sluit uitdrukkelijk uit dat na het beedigen van een jurylid nog een bezwaar tegen hem of 
haar wordt aangevoerd. 

Voor de summary zaken bevat s. 144(4) en (5) CPA'95 een jets eenvoudiger regeling, die van 
hetzelfde principe uitgaat VoOrdat de procespositie van de verdediging bekend gemaakt wordt 
door middel van de plea moeten de formele verweren aangevoerd worden, dus ook een verweer 
in het kader van de partijdigheid. Daarna kan dat alleen nog maar met toestemming van de rechter. 
Toch is de appelrechter onder bepaalde omstandigheden bereid gebleken een klacht inzake de 
onbevangenheid van de Sheriff in behandeling te nemen die buiten het kader van de formele 
verweren viel vanwege de rule of natural justice, die hier in het geding is .61 De aangetroffen 
gevallen hadden evenwel veelal betrekking op de weigering van de Sheriff om aan een opgeworpen 
bezwaar gevolgen te verbinden. Dus was in die casus de kwestie wel opgeworpen. 

Afstand van recht wordt wel mogelijk geacht met name bij de gevallen dat niet de subjectieve, 
maar de objectieve zijde van de onpartijdigheid in het geding was. In de rechtspraalc wordt, evenals 
in Engeland, als juiste handelwijze voor de rechter gezien om elke omstandigheid die voor een 
redelijke toehoorder de vrees voor partijdigheid of bevooroordeeldheid kan wekken, tijdens de 
openbare zitting ter kennis van de partijen te brengen. Dezen lcunnen dan hun bezwaren kenbaar 
maken, waarop de rechter plaats maakt voor een ander, of ervoor ldezen met de bezetting accoord 
te gaan, om wellce reden dan ook. Daamwe heeft de verdediging dan afstand gedaan van een beroep 
op dit beginsel." 

4.2.5 Frankrijk 

Het Franse strafprocesrecht inzake de samenstelling van de gerechten vertoont in verband met 
onpartijdigheid en onbevangenheid een gedifferentieerde benadering. Het kent een onderscheid 
tussen wrakingsgronden en incompatibiliteiten. De wrakingsgronden vormen een exceptie op de 
aanname, dat het gerecht wordt geacht correct te zijn samengesteld, totdat het tegendeel op initiatief 
van den der partijen is vastgesteld. De incompatibiliteiten formuleren regels waarvan de schending 
automatisch leidt tot onrechtmatige samenstelling, om wellce reden ze als absolute belemtneringen 
voor participatie aan de berechting gelden." De processuele betekenis van het onderscheid is 
tweeledig. Ten eerste ligt het initiatief voor het ontdekken van een der gevallen in de wet genoemd 
voor de incompatibiliteiten bij het gerecht (de samensteller van het zittingsrooster, de kamer-
voorzitter en de rechter, die het aangaat). Bij de wraldngsgronden wordt op het initiatief van de 
partijen, met name de verdediging, gewacht. De gevolgen van schending van deze regelingen zijn 
eveneens verschillend. Van schending van de regels van incompatibiliteit is nietigheid van het 
onderzoek het gevolg. Schending van de regels van de wraking heeft geen gevolgen voor de 
procedure. Art. 671 CPP bepaalt uitdrukkelijk dat de beslissing op het wrakingsverzoek uitgesloten 
is van enig rechtsmiddel, dus een onterechte afwijzing kan niet meegenomen worden in appel of 

60 Zie R.W. Renton en H.H. Brown, Criminal Procedure according to the Law of Scotland, (5th ed. by abl. 
Gordon c.s.) Edinburgh 1983 (met suppl.), p. 295-296. 

61 Zie met name Robb v Hillary 1992 S.C.C.R. 599 en verder Doherty v McGlennan 1997 S.L.T. 444. De 
teclmiek van het (onoverzichtelijke) appelstelsel speelt hier wel een grote to!. 

62 Zie Harper of Oban (Engeneering) Ltd v Henderson 1988 S.C.C.R. 351, 353. 
63 Zie Encyclopedie Dalloz, Cour d'Assises, no. 153. 
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cassatie. Een hernieuwde toetsing van de verenigbaarheid van de procedure in eerste aanleg aan 
de wralcingsgronden stuit af op het feit, dat daartoe het initiatief in eerste aanleg genomen had 
moeten worden. 

De incompatibiliteiten zijn deels opgenomen in de algemene regeling voor de eisen die voor 
de rechter gelden en hebben daar betrekking op familierelaties en andere vormen van betroldcenheid 
in het algemeen." Daarnaast zijn voor de strafrechter van belang de incompatibiliteiten die gefor-
muleerd zijn voor de rechter in het Cour d'Assises; art. 253 CPP.. Van deelneming aan dat gerecht 
zijn uitgesloten personen, die in de zelfde zaak 
a. een onderzoekshandeling hebben verricht; 
b. een vervolgingshandeling hebben verricht; 
c. hebben deelgenomen aan de beslissing tot inbeschuldigingstelling; 
d. hebben deelgenomen aan de beslissing ten gronde met betreldcing tot de schuld van de verdachte. 

Een incompatibiliteit wordt beschouwd als een absolute grond voor verschoning, waarbij de rechter 
het initiatief dient te nemen of de voorzitter van het assizenhof. De ingreep betekent de nietigheid 
van de handelingen die in tegenwoordigheid van de incompatibele rechter zijn verricht, en de 
vervanging van deze rechter. De zitting begint overnieuw ten overstaan van dezelfde jury.' 

De wrakingsgronden zijn limitatief" opgesomd in art. 668 CPP. Ze hebben betrekking op: 
a. familierelaties tussen de rechter/diens partner en een der partijen; 
b. diverse vormen van belang bij de zaak; 
c. familierelaties tussen de rechter/diens partner en een vertegenwoordiger of raadsman in de zaak; 
d. afhankelijkheidsrelatie tussen de rechter/diens partner en een procespartij; 
e. eerdere betrokkenheid in andere functie bij de zaak; 
f. eerdere rechtszaken tussen de rechter c.s. en de partijen c.s.; 
g. lidmaatschap van een der partijen van een gerecht waar de rechter c.s. een zaak heeft lopen; 
h. gelijksoortig meningsverschil bij de rechter c.s. als in de zaalc aan de orde; 
i. uitingen ten opzichte van een der partijen door de rechter c.s. waardoor de onpartijdigheid 

betwijfeld kan worden. 

Voor de toetsing van deze gronden beschrijft het wetboek een procedure, waarvan de uiticomst 
is dat de rechter worclt vervangen en de zaak volgens de regels voor gewijzigde samenstelling wordt 
behandeld. 

4.2.6 Spanje 

Van de Spaanse vormgeving van de rechterlijke onpartijdigheid en onbevangenheid volgt hier een 
belcnopte omschrijvine omdat daar een situatie wordt aangetroffen vergelijkbaar met het Duitse 

64 Zie Encyclopedie Dalloz, Cour d'Assises, no. 131. Art. 32 CPP Art. 32 CPP verbiedt in het algemeen cumulatie 
met lidmaatschap van het OM, art. 49 CPP met de functie van onderzoeksrechter. 

65 Zie Encyclopedic Dalloz a.w., or. 123. 
66 Encyclopedic Dalloz, a.w. or. 154. 
67 Dit gedeelte zou men Ictumen zien als een inbreuk op de goede modus onder comparatisten dat geen conclusies 

worden getrokken ten aanzien van het recht van een staat, waarvan men de taal niet beheerst. Ter 
rechtvaardiging beroep ik mij op de bijstand verleend door I. Francisco Francisco LLM. 
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stelsel. Ook daar is de constutioneel grondrechtelijke optiek uitgewerkt en geombineerd met voor- 
zieningen in de algemene regeling voor de rechtspleging en de separate regeling van het strafproces. 

De Spaanse Grondwet kent aan de burgers het recht toe op de rechterpredeterminado par la 
Icy; art. 24 lid 2, opgenomen bij de fundamentele rechten en vrijheden. In dat begrip van de wette-
lijke rechter is begrepen zijn onpartijdigheid en onbevangenheid. De Ley Organica Poder Judicial 
(LOPJ) en het Spaanse Wetboek van Strafvordering (Ley de Enjuiciarniento Criminal, bier afgekort 
met SSv) werken dat verder uit, waarbij de onderlinge verhouding tussen die uitgewerIcte 
bepalingen gekenschetst Iran worden als algemene ten opzichte van bijzondere regeling. Art. 219 
LOPS bevat een uitvoerige opsoniming van omstandigheden die onverenigbaar zijn met het 
optreden als reciter. Deze is opgesteld als een lijst van wrakings- en verschoningsgronden", maar 
fungeert tegelijk als instructienorm, in samenhang met art. 221 LOPJ, voor de samenstelling van 
de gerechten. Aan de reciter wordt in art. 221 lid 1 LOPS opgedragen geen enkele betroklcenheid 
bij de zaak te hebben als een van de genoemde gronden op hem van toepassing is. Als hij wel is 
ingeroosterdmoet zichverschonen. De gronden voor wraking en verschoning uit het genoemde 
art. 219 LOPJ worden vrijwel letterlijk herhaald in art. 54 SSv, met de mededeling in art. 52 SSv, 
dater geen andere gronden voor wralcing lumen zijn dan de in art. 54 genoemde omstandigheden. 
Tevens verbieclt art. 55 SSv aan elke rechter am kennis te nemen van een zaak waarin een van dew 
gevallen op hem van toepassing is. Art. 54 noemt als gevallen (zakelijk samengevat): 
a. een huwelijk of vergelijkbare relatie dan wel bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde 

grand met een der betrokIcenen;" 
b. dezelfde situatie tot de tweede graad ten aanzien van de raadslieden die voor de betrokkenen 

in de zaak optreden; 
c. wanneer den van de betrokkenen de rechter heeft aangegeven of beschuldigd als pleger, 

deelnemer of medeplichtige aan een misdrijf of als pleger van een overtreding; 
d. voorafgaande betroklcenheid bij de zaak advocaat, OM-functionaris, getuige of deskundige; 
e. slachtoffer-aangever of particuliere aanklager in de zaak; 
fig. voogdijschap en andere vormen van (familierechtelijk) bewind over een der betrokkenen; 
h. verwikkeld zijn in een lopende zaak tegen deze personen; 
i. een direct of indirect belong bij de zaak; 
j. intieme vriendschap ten aanzien van een betroldcene; 
k. openlijke vijandschap ten aanzien van de betrolckene; 
1. optreden als onderzoeker in dezelfde zaak. 

Voor de situatie dat een bestuursorgaan in de zaak betrokken is, gelden de gronden ten aanzien 
van de persoon, die het bestuursorgaan in rechte vertegenwoordigt, zo bepaalt art. 220 LORI ter 
aanvulling, welke regeling ook van toepassing is op strafzaken. 

De toepasselijke procedure is gedeeltelijk te vinden in de genoemde LOPS, gedeeltelijk in het 
Spaanse Wetboek van Strafvordering, art. 52 e.v.. De wet gaat van het volgende scenario uit. 
Allereerst is het de taak van de rechter om zich te verschonen. Blijft hij op dat punt in gebreke, 
dan kunnen de partijen een wrakingsverzoek indienen. De mogelijlcheid daartoe bestaat tot aan 
de aanvang van de openbare mondelinge behandeling van de zaak, in verband waarmee aan de 

68 Zie Valentin Cones Dominguez, Vicente Gimeno Sendra en Victor Moreno Catena Derecho Procesal, Valencia 
1993, p. 63-64. 

69 Daaronder wordt bier onder meer verstaan de vertegenwoordiger van het OM, de verdachte, de particuliere 
vervolgende partij en de benacleelde partij. 
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partijen vooraf de samenstelling van het gerecht bekend gemaakt wordt. Art. 223 LOPJ schrijft 
in dat verband in het algemeen voor dat een wrakingsverzoek altijd moet worden gedaan zodra 
de grond daarvoor zich voordoet. Warmeer dat moment valt voor de aanvang van het proces, moet 
de kwestie als preliminair punt bij de eerste gelegenheid worden opgeworden. Alleen indien de 
grond voor wraking pas opkomt na de aanvang van de feitelijke behandeling op de openbare zitting 
mag het verzoek dan nog worden gedaan. Als er een wrakingsverzoek gedaan is, wordt de strafzaak 
geschorst totdat deze lcwestie overeenkomstig de voorgeschreven procedure is beslist, waarna de 
zaak wordt voortgezet met inachtneming van de beslissing. Van belang is op te merken, dat de 
beslissing op het wralcingsverzoek niet afzonderlijk aan een rechtsmiddel is onderworpen, maar 
wel samen met de hoofdzaak aan het daarop toepasselijke rechtsmiddel is onderworpen; art. 228 
LOPJ. Als na aanwending van een rechtsmiddel wordt vastgesteld dat de regels voor onpartijdigheid 
en onbevangenheid zijn geschonden wordt het vonnis vernietigd en moet het proces in zijn geheel 
opnieuw gevoerd worden. 

Ten sanzien van de plants van de toetsing in appel of cassatie" van de naleving van het 
onderhavige beginsel malcen het Spaanse recht een onderscheid tussen hoger beroep en het tot 
rechtsvragen beperkte beroep in cassatie. Art. 846bis c Ssv noemt als eerste appelgrond de schen-
ding van procedurele normen en waarborgen in de procedure of het vonnis die een inbreuk op de 
belangen van een goede verdediging betekent, 71  maar dan alleen wanneer in eerste aanleg de 
gelegenheid is gebruikt om herstel of zuivering van het verzuim te claimen. Dit voorbehoud geldt 
niet warmer het gaat om de schending van een fundamenteel, door de Grondwet gegarandeerd 
recht, waaronder het recht op de wettelijke rechter ex art. 24 lid 2. Dat betekent voor het appel dat 
de beslissing in eerste aanleg wordt vernietigd als een der wettelijke samenstellingsregels is 
geschonden doordat een rechter heeft deelgenomen op wie een verschoningsgrond toepasselijk 
was. Partijen kunnen op deze grond appelleren, ook al was in eerste aanleg hierop geen beroep 
gedaan terwijl daar wel de gelegenheid voor was. 

In cassatie geldt dat alleen op een onjuiste afwijzing van een wralcingsverzoek een beroep kan 
worden gedaan. Art. 851 SSv noemt sub 6 de deelname van een rechter aan de uitspraak van wie 
de vvralcing, overeenkomstig de wettelijke eisen ingediend, op een wettelijke grond was gebaseerd 
maar toch verworpen. Bij de cassatiegronden wordt niet vermeld een onjuiste samenstelling van 
het gerecht doordat een rechter zijn wettelijke verschoningsplicht heeft geschonden. Aangezien 
de opsomming wel als limitatief dient te worden beschouwd betekent dit, dat de cassatierechter 
niet kan ingrijpen als partijen een wrakingsgrond hebben laten passeren. Opmerlcing verdient nog 
dat er wel gecasseerd wordt warmer de voorzittende rechter van het jurygerecht de zaak openlijk 
heeft beInvloed. 

Aan de wralcing van potentiele juryleden in het Spaanse recht wordt hier geen afzonderlijke 
aandacht besteed.' De grote lijnen verschillen niet fundamenteel van de andere jury-stelsels.' Er 
is een lijst van incompatibiliteiten en deelnameverboden (art. 10 en 11 LO 5/1995), waarop partijen 
ook een beroep kunnen doen als ze de lijst met potentiele juryleden hebben ontvangen (art. 21 LO 
5/1995). De verdere procedurele inbedding is vergelijkbaar met de wraking van een rechter, ook 
wat betreft het inroepen van verzuimen na aanwending van een rechtsmiddel. Art. 851 sub 6 SSv 

70 Het Spaanse stelsel kent voor sornmige feiten twee feitelijke instanties, voor andere slechts den, gevolgd door 
cassatie. 

71 Een verklarende vertaling van de terminologie causare indefensi6n uit art. 846bis c, sub a. 
72 Spanje introduceerde in 1995 de jury voor zware delicten; zie art. 1 Ley Organica 5/1995. 
73 Zie hierover F. G6mez de Liaflo, El Proceso Penal ante el Tribunal del Jurado, Oviedo 1995. 
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is op wraicing van juryleden van overeenkomstige toepassing. Art 846bis c, sub a, laatste volzin, 
SSv maakt uitdruldcelijk mogelijk om in appel ten beroep te doen op de onjuiste afwijzing van 
de wralcing van een jurylid. 

Tenslotte komen we nog even terug op het constitutionele lcaralcter van de rechter predeter-
minado por la ley. Alle fundaznentele rechten uit de Grondwet, dus ook dit, kunnen ingeroepen 
worden niet alleen voor de gerechten in de gewone procedures, maar ook rechtstreelcs voor het 
Constitutionele Hof in het kader van een afzonderlijke rechtsgang, de recurs() de amparo; art 53 
lid 2 en 161 Grondwet. Over de details van die rechtsgang volgt bier verder geen rapportage, maar 
het verdient opmerlcing dat ook de constitutionele rechter 'can worden geadieerd om de naleving 
van de wettelijk uitgewerkte onpartijdigheid en onbevangenheid van de rechter af te dwingen. 
Wanneer voor of gedurende de procedure recurso de amparo wordt ingesteld brengt de regeling 
van art. 10 lid 2 LOPJ en art. 4 SSv met zich mee, dat eerst deze preliminaire vraag moet worden 
beslist en tot dat moment de strafzaak geschorst is. Komt het Hof tot het oordeel dat de Grondwet 
geschonden is, dan zijn de gerechten verplicht daaraan gevolg te geven, ook al maalct de gang naar 
dat Hof geen onderdeel uit van de strafzaak. In de pralctijk fungeert dit rechtsmiddel als een ultimum 
remedium, waarvan in de praktijk zelden gebruik gemaakt wordt. 

4.2.7 Conslusie uit de exteme rechtsvergelijking 

De rechterlijke onpartijdigheid is in diverse Europese staten zeer verschillend vormgegeven. De 
waarborg van art. 6 lid 1 EVRM heeft er niet toe geleid dat opsommingen van wrakingsgronden 
allerwege ontoereikend bleken te zijn. Hoewel stelsels met een jury wel erg voorzichtig zijn bij 
het bewaken van de onbevangenheid kan niet een patroon worden ontdekt, dat met de inschakeling 
van leken verbonden is. Omdat het gevaar voor belangenverstrengeling groter is in landen waar 
leken bij de berechting betrokicen zijn, bestaan daar mime mogelijkheden om deze leken te wraken 
en zijn er lij sten van wrakingsgronden aanwezig. Het vertrouwen in de professionaliteit van de 
beroepsreehters gaat echter niet zo ver, dat deze lijsten niet voor hen gelden. Een uitzondering 
hierop vormen de stelsels op de Britse eilanden, waar lijsten afwezig zijn. 

Aandacht voor misbruik van de wrakingsprocedure is er vrijwel overal, waarbij soms een uit-
drukkelijke verwijzing naar de vertraging van het procesverloop aanwezig is. Het is her en der 
geaccepteerd dat aan de verdediging, expliciet of impliciet, bepaalde eisen worden opgelegd voor 
het tijdig opwerpen van eventuele bezwaren tegen een rechter. Daarmee verbonden is de omstan-
digheid dat in bepaalde staten de verdediging voortijdig op de hoogte is van de bezetting van het 
gerecht, dat de einduitspraak zal wijzen. Dat zijn echter veelal staten, met name Franlcrijk en 
Duitsland, waar het zittingsrooster een meer formele status heeft dan bij ons. 

5. Nieuwe regeling 

5.1 Uitgangspunten 

Het eerste aspect dat bij het formuleren van uitgangspunten voor een nieuwe regeling aan de orde 
komt, is een nadere overdenking van de consequenties die de erkenning van het verschil in 
objectieve en subjectieve onpartijdigheid zou moeten hebben. Daartoe is aanleiding omdat de 
huidige rechtspraak in essentie weinig heeft laten zien van die erkenning van de objectieve onpartij-
digheid. Zoals gezegd leunt de rechtspraak zwaar op de aarmame van onpartijdigheid en onbevan- 
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genheid die voor de rechter krachtens zijn aanstelling als professional geldt. Op klachten over wer-
kelijke vooringenomenheid is dit een adequate reactie. Onderzoek daarnaar is imrners vrijwel 
onmogelijk, vooraf zowel als achteraf, en dus is de pralctijk aangewezen op deze juridische fictie. 
Ook logisch past deze weerlegging bij het bezwaar: een bezwaar over een kwalitatief gebrek van 
de rechter wordt weerlegd door een contraire uitspraak over de vooronderstelde kwaliteit van de 
rechter. 

De moeilijlcheid met de objectieve test, de vrees voor partijdigheid of vooringenomenheid, is 
in dit verband dat hier een bij de bezwaarde partij aanwezige omstandigheid in het debat wordt 
ingebracht. Dat is niet prirnair een uitspraak over de rechter maar over een omstandigheid bij de 
betrolcken partij. Het recht biedt vervolgens alleen ruimte voor honorering van de redelijke vrees, 
een objectivering, die wordt beoordeeld vanuit de zojuist genoemde fictie van onpartijdigheid/ 
onbevangenheid tot het tegendeel blijkt. Een vooronderstelling over de kwaliteit van de rechter 
als weerlegging van een vrees bij een partij is logisch minder adequaat maar wellicht een 
onvennijdelijkheid. Het recht wil nu eenmaal niet te veel varen op het kompas van de emotioneel-
cognitieve processen die zich bij individuen voordoen. Als het recht daaraan werkelijk een plaats 
wil geven, dan moeten deze gejuridiseerd worden, hetgeen naar mijn oordeel niet per definitie het-
zelfde is als onderwerpen aan een redelijkheidsoordeel. lk zou zeggen dat deze juridisering begint 
bij het meer centraal stellen van het partijstandpunt. Dat biedt voor de vrees een passende 
omcodering waar het recht wat mee kan. Ik denk dus dat we niet om de orientatie op het partij-
standpunt heen kunnen bij de vormgeving van de onderhavige waarborg, hetgeen niet betekent 
dat een redelijkheidsoordeel ontoelaatbaar zou zijn. Men kan clan echter evengoed vooraf die 
gevallen definieren waarin de omstandigheden in redelijkheid oorzaak lcunnen zijn voor vrees van 
vooringenomenheid bij de partijen. Of dat in concreto ook het geval is, kan clan door den der 
partijen naar voren gebracht worden. Erkenning van dergelijke gevallen is dus niet een uitspraak 
van de wetgever dat in het algemeen aan de onbevangenheid van de rechter getwijfeld moet wor-
den. Het zegt alleen dat partijen in het beschreven geval redelijke twijfel kunnen hebben.' 

De slotsom hiervan is dat niet langer wordt gekeken naar de redelijkheid van de vrees, waarbij 
het individu moet oproeien tegen de stroom van diverse vooronderstellingen. Centraal staat daaren-
tegen de vraag wanneer in redelijkheid niet meer van individuen gevergd kan worden dat zij hurt 
vrees voor vooringenomenheid nader met zwaarwegende redenen onderbouwen. De objectieve 
omstandigheden geven er soms alle aanleiding voor dat de gemiddelde burger gaat twijfelen aan 
de onbevangenheid. Als het recht ook daartegen werkelijk garanties wil bieden, moet meer dan 
thans het geval is worden aangehaakt bij hetgeen partijen, met name de verdediging, naar voren 
brengen. 

Betekent het voorgaande nu dat ik alleen nog schendingen van de onpartijdigheid en onbevan-
genheid wil aannemen wanneer dat in de procedure wordt aangevoerd? Het antwoord hierop is 
ontkennend. Er zijn situaties waarin de minimum kwaliteit van het rechterlijk oordeel zodanig in 
gevaar komt, dat het tot de task van het gerecht gerekend moet worden om in te grijpen. Er lcunnen 
zoveel verschillende - ook onoirbare - redenen zijn, waarom partijen gezwegen hebben, dat een 
volledig voor het anker van de partijen gaan liggen de rechtspleging te kwetsbaar maalct. In het 
algemeen ontmoet de gedachte om afstand of verwerking van het recht van een onpartijdige rechter 

74 Vrees is immers een uitspraak over een emotioneel-cognitieve toestand van een individu. 
75 Vgl de overwegingen van het Europese Hof over wat een cumulatieverbod uitdrukt in Pfeifer en Plank!, par. 

36: '...impartiality was recognised by the national law itself to be open to doubt...'. 
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mogelijk te maken grote bezw-aren, ontleend aan de constitutionele positionering van de rechterlijke 
macht en de minimumlcwaliteit van rechtspraak die altijd geboden moet worden. Naleving van 
een minimum moet tot de taak van de overheidsrechter gerekend worden. 

Een differentiatie van de inbreuken op de onpartijdigheid/onbevangenheid van de rechter ligt 
nu in de rede. Daarbij kan de wetgever het voortouw nemen en de gevallen rubriceren in twee cate-
gorieen. Enerzijds zijn er omstandigheden waarbij men steeds schending van de onderhavige 
garantie (in zijn subjectieve en objectieve gedaante) kan aannemen. Anderzijds zijn er gevallen 
waarin de partijen ktuuten aangeven of zij in het licht van de waarborg prijs stellen op een andere 
bezetting van de rechtersstoel. Het uitgangspunt voor een nieuwe regeling van de onpartijdigheid 
is dus dat de wetgever een onderscheid maalct in absolute en relatieve beletselen. 

Zodoende kunnen we aanhaken bij het beginsel-karalcter van art. 17 GW, dat een ieder toegang 
geeft tot de rechter die de wet toekent. 76  De Hoge Raad geeft daartoe een klein voorzetje in HR 
29-04-97 NJ 98, 189 met een expliciete, maar niet uitgewerIcte verwijzing van dit Grondwetsartikel 
in verband met de schending van de wralcingsregels. Het biedt een kader on in de wet nader aan 
te duiden wat in een afstandelijk afweging vooraf als lcwaliteitskenmerk van de onpartijdige en 
onbevangen strafrechter geldt In deze situatie worth door de wet vooricomen dat het van de rechter 
in kwestie of de actie van partijen afhangt of het tot vaststelling van de gerechtvaardigde vrees voor 
partijdigheid/vooringenomenheid komt. Bij de roostering kan vooraf met deze voorschriften 
rekening gehouden worden en een beroep van een partij op de schending van een expliciete norm 
maalct een oordeel over de redelijkheid van de vrees overbodig. Binnen de waarborgen van art. 
6 EVRM verschuift dan de aandacht van impartial tribunal naar established by law. 

Deze aanpak geeft vervolgens niet alleen beter houvast voor de verdeling van de verant-
woordelijkheid tussen de rechterlijke macht en de partijen. Bovendien ontstaat er ruimte voor 
rechtsverwerlcing als consequentie van een te trage houding, welke op bezwaren zou stuiten als 
dat ook op de minima zou kunnen slaan. Wanneer de minima geexpliciteerd zijn in dwingende 
voorschriften en voor het overige aan partijen de kans wordt geboden om tijdig hun punten aan 
te voeren is dat bezwaar grotendeels ondervangen. Deze geclifferentieerde benadering, the in diverse 
Europese staten gangbaar is, maakt het mogelijk on van de presumptie van onpartijdigheid en 
objectiviteit uit te sluiten die gevallen waarin die - naar het oordeel van de wetgever - niet opgaat 
en voor het overige het initiatief van partijen doors' aggevend te laten zijn. Voor die overige gevallen 
is de wrakingsprocedure dan geen dode letter meer. 

Door het Wetboek van Strafvordering uit te breiden met een aantal uitsluitingsregels of belet-
selen sluiten we ons aan bij diverse staten die evenals Nederland in de codiftcatie-traditie staan, 
zoals Duitsland, Frankrijk en Spanje, en wordt de casuIstiek van de rechtspraak grotendeels 
ondervangen. Dat laatste geldt met name voorzover het gnat om de toets van de functiecumulatie 
in de context van een zaak, waar de rechtspraak elke keer opnieuw 'the extent and nature' van de 
eerder genomen beslissingen of verrichte handelingen moet bepalen. Wat nooit geheel in een 
wettelijke opsomming lcan worden gevangen zijn de situaties dat uitlatingen of andere onvoor-
zienbare gebeurtenissen in concreto voor de partijen redelijkerwijs de vrees van vooringenomenheid 
rechtvaardigen. Zonder een open mogelijkheid van een wraking ken onder het EVRM geen land 
het stellen. De ervaringen met het burgerlijk procesrecht onderstrepen dat. 

Deze gedachtengang is contrair aan de rechtsontwikkeling die in ons land het laatste decennium 
te zien is geweest Waar er nog uitsluitingsregels in de wet stonden (in het Wetboek van Burgerlijke 

76 Ben suggestie van 13. Jessurun &Oliveira in Nederlands luristenblad, 1999, p. 377-384. 



Bijzonder Deel 	De onpartijdigheid en onbevangenheid van de rechter ter zitting 171 

Rechtsvordering) zijn ze opgeruimd en bij de introductie van de Algemene Wet Bestuursrecht is 
uitdrulckelijk voor de beperking tot den algemene wralcingsgrond gekozen. Deze aanpak kan echter 
niet gehandhaafd blijven als gekozen wordt voor de toekenning van verschillende rechtsgevolgen 
aan verschillende categorieen omstandigheden. In de huidige ongedifferentieerde aanpak moet men 
zich in allerlei bochten wringen om misbruik en oneigenlijk gebruik te pareren, terwij1 ook de 
ongenuanceerde procedurele gevolgen soms aan overdadigheid lijden en in onnodige vertraging 
resulteren. Wil men op deze bezwaren ingrijpen, clan is een herformulering van de wet onver-
mijdelijk. Beter dan thans het geval is wordt dan een algemene, voorspelbare garantie van de 
onpartijdigheid en onbevangenheid gestimuleerd en wordt rnisbruik of oneigenlijk gebruik de pas 
afgesneden. 

Meer uitgeschreven beletselen maken een voorafgaande concrete toetsing van bevangenheid 
bij de samenstelling van het gerecht gemaldcelijker. Hierin ligt een uitwerking van de inspannings-
verplichting van het gerecht. Rechtsverwerking zou hier dan ook niet mogelijk moeten zijn, omdat 
de bewaking van de wettelijke minima niet van partijen afhangt. In andere gevallen kan rechts-
verwerking worden gezien als een uitwerlcing van de insparmingsverplichting van partijen, m.n. 
de verdediging. Een tijdige infonnatieverstreldcing over de samenstelling van het gerecht zal claarbij 
de partijen in staat stellen het incident op te werpen voordat de feitelijke behandeling is begonnen. 
Een later ingediend bezwaar moet gebaseerd zijn op nieuwe feiten waarvan de partijen niet eerder 
op hoogte waren of konden zijn. Zo komt de bewaking van de voortgang van het proces tot uiting, 
een doelmatigheids- en waarborgaspect tegelijkertijd. 

Bij de wettelijke regeling van de procedurele gevolgen van een schending van het beginsel moet 
ook aandacht voor het ondervangen van onnodige vertraging bestaan. Een van de aspecten daarvan 
is dat een bezwaar meteen moet worden opgeworpen, zo mogelijk in de instantie waarvoor het 
geldt. Voor een ingreep van de appel- of cassatierechter is alleen plaats als de wettelijke minima 
zijn geschonden of op een tijdig opgeworpen bezwaar niet correct is gereageerd. Wel moet in de 
appelfase een beroep gedaan kunnen worden op omstandigheden die na de einduitspraak bekend 
geworden zijn en achteraf de schending van het genoemde beginsel betekenen. 

De ingreep van de appelrechter hoeft niet mee te brengen dat de eerste aanleg herhaald moet 
worden. Het is de bedoeling van de appelrechter juist om de fouten uit de eerdere aanleg te her-
stellen. Verbetering van de eerste aanleg in die zin dat de appelrechter een volledige feitelijke be-
handeling van de zaak doet in een samenstelling die wel de toets der kritiek doorstaat, is voor de 
naleving van de onderhavige norm ruimschoots voldoende. Het is echter niet toelaatbaar, dat 
structured l de eerste aanleg onder het minimum gebracht wordt met het argument, dat er nog wel 
een appelfase kan volgen. Daannee wordt geweld gedaan aan de opzet en de ratio van art. 6 EVRM, 
aldus het Europese Hof in De Cubber. De appelberechting moet in dit kader gezien worden als 
een correctie en dus als een tweede aanleg." 

Naast de diverse vormen van belangenverstrengeling kan in de wettelijke uitwerlcing op zijn 
minst getracht worden ook de gevallen van iudex in sua causa (zie par. 4.2.3) te vangen, waarbij 
de rechter ter zitting in wezen geroepen is tot een oordeel over een eerdere rechterlijke handeling 
of beslissing, waarbij hij zelf betrokken is geweest. Ook hier stel ik voor om het dilemma 
grotendeels te verschuiven van rechterlijke casuistiek omtrent onpartijdigheid/onbevangenheid 

77 Deze opmerkingen moeten niet begrepen worden als een afscheid van ons gemengde appelstelsel. Daarover 
rapporteren we pas in het derde jaar, maar ook overigens wordt hier niet verdedigd, dat over de voile breedte 
het appel zuiver corrigerend is. De waarheidsvinding in appel bijvoorbeeld kan geheel zelfstandig als nieuwe 
ronde worden vastgehouden. 
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naar algemene wettelijke uitsluitingsregels. Veldt iciest ook voor de uitbreiding van de wettelijke 
anti-cumulatieregels ter aanvulling op de enkele algemene wralcingsgrond. Zij betoogt, dat de 
wetgever hiermee zoveel mogelijk onduidelijlcheid !can wegnemen, maar nooit het wrakingscri-
terium overbodig maken kan. Het is immers onmogelijk alle toekomstige gevallen in in een wet-
telijke regel te vangen. Zij coneretiseert haar idee niet nader. Aileen over de voorafgaande berech-
ting van een medeverdachte stelt zij, dat daarvoor de wralcingsgrond volstaat m  Met haar standpunt 
is hetgeen hier bepleit wordt wel op een lijn, zij het dat ik verder ga in het desideratum dat de 
toetsing aan het algemene criterium bedoeld is voor de gevallen, waarin de partijen maar moeten 
aangeven dat ze moeite hebben met de eventuele partijdigheid of vooringenomenheid van de 
rechter. De absolute wettelijke beletselen daarentegen moeten naar mijn idee zo geformuleerd 
worden, dat daarin ten rninste alle gevallen worden gevangen, waarin ook zonder dat de partijen 
hebben geprotesteerd de conclusie moet zijn, dat de bezetting moet worden gewijzigd. Dat is 
immers de eigen verantwoordelijlcheid van de rechter voor miminumkwaliteit van de beslissing. 
Dat daardoor de wettelijke regels een zelcere mate van vaagheid lcrijgen wordt meteen toegegeven. 
Dat belenunert echter hun funetie niet: het zijn tegelijkertijd organisatievoorschriften voor de 
bezetting van de gerechten, verschoningsgronden voor de rechter, wanneer het onderzoek ter zitting 
al is begonnen, en wralcingsgronden voor partijen, wanneer zij een bepaalde bezetting onaan-
vaardbaar oorclelen. Daarbovenop lcan in de wet een opsornming worden gegeven van omstan-
digheden die tot vervanging van de rechter moeten leiden als de procespartijen dear prijs op stellen. 
Ook daannee wordt de casuistiek ondervangen en royaler dan nu toegegeven dat met name een 
bepaalde combinatie van rechterlijke finicties objectief beschouwd vraagtekens zou lumnen 
oproepen, maar dat de partij en him eigen afweging maken of ze die when opwerpen of niet Zodra 
dat gebeurt, dient de rechter vervangen te worden, waarop gerechten natuurlijk kunnen preluderen 
door tijdig naar het standpunt van partijen te vragen respectievelijk de combinaties bij de roostering 
te vermijden. Dat laatste is natuurlijk de iduurdere' oplossing. 

De vraag kan worden opgeworpen of wettelijk uitgeschreven beletselen niet al te zeer onderhevig 
zullen zijn aan de tand des tijd.s.' Is de huidige toestand in dat opzicht niet verkieslijker, nu met 
een vaag criterium wordt gewerkt? Tegen dit gevaar moet zeker gewaakt worden bij de keuz_e van 
de uiteindelijke redactie, maar daamaast geldt ooknog het volgende. De absolute beletselen hebben 
betreldcing op gevallen die eigenlijk van alle tijden en alle plaatsen zijn. Daardoor zal een zekere 
vaagheid in de omschrijving lcunnen sluipen, maar dat is ononticoombaar. Tegen slijtage zullen 
deze in essentie wel bestand zijn. De relatieve beletselen zitten als het ware dichter op het nationale 
procesrecht van een bepaald gegeven moment en zullen in die zin minder duurzaam zijn. Daar staat 
tegenover, dat de specifleke uitsluitingen van functiecumulatie even duurzaarn zullen zijn als de 
regeling van die functies zelf. Op het moment dat een rechter blijkens de regeling van de voorfase 
geen onderzoek meet verricht, vervalt het nut van een cumulatieverbod van betrokkenheid bij het 
vooronderzoek en de berechting. Zodra de wet een bezwaarschrift tegen de dagvaarding niet langer 
mogelijk maalct, vervalt ook het cumulatieverbod. Het den wordt automatisch gewijzigd met het 
ander. Kortom, de cumulatieverboden hebben geen andere houdbaarheidsdatum clan de rest van 
de wet. Voor de fluctuaties in de overige gevallen geldt de algemene restcategorie als toereilcend 
tijdloos varignet 

78 Veldt a.w., p. 391-392. 
79 Tijdens het congres op 7 october 2999 lostrun deze kwestie near voren. 
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5.2 Uitwerking 

In de absolute uitsluitingsregels moeten de volgende gevallen worden geregeld: 
a. gevallen van familiebetrekkingen of vriendschappelijke relaties tussen de rechter en een der 

andere procesdeelnemers of het slachtoffer dat zich niet in de procedure heeft gevoegd; 
b. gevallen waarin de rechter direct of indirect belang heeft bij de uitkomst van de zaak; 
c. gevallen waarin de rechter reeds in een andere processuele hoedanigheid bij de zaak betroklcen 

is geweest, bijvoorbeeld officier van justitie of raadsman; 
d. de volgende gevallen van iudex in sua causa: 

(i) de rechter heeft in de zaak als RC in het GVO opgetreden; 
(ii) de rechter heeft als machtigingsrechter een beslissing genomen in het vooronderzoek; 
(iii) de rechter heeft deelgenomen aan de uitspraak voor verwijzing. 

De gevallen a, b en c spreken voor zichzelf. De gevallen d (i) en (ii) zijn situaties waarin de betrok-
kenheid van de rechter voorwerp is van het eindonderzoek dat mede de bedoeling heeft om de 
activiteiten en keuzes van de rechter uit het vooronderzoek nogmaals te evalueren. De afwegingen 
van de machtigingsrechter zijn ook in die zin niet voorlopig te noemen, dat de zittingsrechter ze 
terug zou kunnen draaien. Als dat het geval was zou de bestuursrechtelijke uitweg van 'het 
voortschrijdend proces van rechtsvinding' mogelijk zijn (zie hiervoor, par. 4.1.2). Toch gaat dat 
bier niet op. Op basis van de machtiging wordt inuners meteen gehandeld en bij de beoordeling 
van (het resultaat van) dat handelen is de rechterlijke machtiging betroldcen. Met name moeten 
we bier denken aan de gevallen genoemd in de nieuwe regeling van de doorzoeking van woningen 
(art. 97 Sv (nieuw)), de inzage van gesloten poststukken (art. 101 Sv (nieuw)) de telefoontap en 
het opnemen van vertrouwelijke communicatie (de nieuwe art. 1261, 126m, 126s en 126t Sv). Geval 
d (iii) betreft de door de rechtspraak reeds vereiste afstand die er na verwijzing moet bestaan ten 
opzichte van de inmiddels vemietigde uitspraalc. 

In de categorie van de relatievellitsluitingsregels komen op de eerste plants die situaties, dat 
de rechter voorafgaand aan het eindonderzoek een procedurele beslissing in de zaak (mede) geno-
men heeft, waarvan de inhoud of het gevolg betroldcen is in het eindonderzoek. Daarbij moeten 
we met name denken aan de beslissing op het bezwaarschrift tegen de dagvaarding en de beslis-
singen, waarbij de voorlopige hechtenis wordt opgelegd of de opheffmg geweigerd. Verder komt 
bier ook de betroldcenheid bij een einduitspraak in een andere strafzaalc aan de orde waarin een 
standpunt over de strafbaarheid van de verdachte in deze strafzaak is opgenomen. 

Ten aanzien van het bezwaarschrift moet worden toegegeven dat het voorstel ten opzichte van 
de huidige stand van zaken een werklastverzwaring tengevolge kan hebben, tenminste wanneer 
in het nieuwe wetboek het bezwaarschrift over de voile breedte gehandhaafd blijft. Men zou zich 
echter lcunnen voorstellen dat het splitsen in onderscheiden procesmodellen (zie Algemeen Deel 
en deelrapport 1) ook gevolgen heeft voor de handhaving van een voorlopige toetsing vooraf. Daar-
over zal later gerapporteerd worden. Thans blijft echter overeind dat wanneer met name de 
verdediging moeite heeft met de cumulatie, de behandeling van het bezwaarschrift en het 
eindonderzoek door verschillende rechters dient te gebeuren teneinde de objectieve onpartijdigheid 
te waar-borgen, een aspect dat bij de vormgeving van de huidige procedure in 1988 vrijwel geen 
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aandacht lcreeg van de wetgever.' Plaatsing van de voorlopige toetsing in een bezwaarschrift-
procedure voor een enkelvoudige raadkamer 'can aan het indertijd zwaarwegende efficiency-
argument enigszins tegemoet komen. 

Het pijnpunt bij de beslissing over de voorlopige hechtenis is de anticipatie op de strafmaat ex 
art. 67a lid 3 Sv." Met name in het geval de rechter eenuitdrulckelijk aangevoerd argument terzake 
van de te verwachten strafmaat van de hand wijst heeft hij een standpunt terzake kenbaar gemaalct 
waardoor de verdediging in alle redelijkheid kan stellen, dat de schijn tegen is. g2  Er zijn echter ook 
situaties denkbaar waar deze procespartij de betrokkenheid van de rechter nu juist wel op prijs stelt, 
bijvoorbeeld wanneer het reclasseringsperspectief al expliciet heeft meegewogen bij een tijdelijke 
schorsing of jets dergelijlcs. Nu in zijn algemeenheid Set gesteld kan worden dat de rechter in deze 
gevallen geacht mag worden vooringenomen te zijn, is er geen bezwaar te wachten op de houding 
van de betroklcen partijen, die de voor- en nadelen van cumulatie tegen acaar moeten kunnen 
afwegen. Er is op zichzelf wel ruimte om de uitsluitingsregel zo te formuleren, dat ze alleen van 
toepassing is wanneer de rechter bij de voorlopige hechtenis heeft meegedaan aan een uitclrulckelijke 
standpuntbepaling terzake van de te verwachten straf, omdat juist dan de twijfel sterker kan zijn. 
In die gevallen, dat art. 67a lid 3 Sv geen rol van betekenis speelt, met name zeer zware zaken, 
ontvalt aan toepassing van de regel de rechtsgrond. Dat geeft praktisch wat lucht, maar is aan de 
andere kant ook nasal vatbaar voor oneigenlijke toepassing en leidt dan al gauw tot casuIstische 
waarderingen. Wanneer de raadsman standaard bij de behandeling van de vordering gevangen-
houding een beroep doet op art. 67a lid 3 Sv, ook al slant dat in casu nergens op, dan mu het bevel 
gevangenhouding al opgevat kunnen worden als een zodanig expliciet standpunt. Dan zijn we in 
praktisch opzicht Sets opgeschoten en lokt dat alleen maar uit om weer te nuanceren tussen wat 
wel en wat Set een expliciet standpunt is, net zoals nu wordt gezeefd tussen wat wel en wat Set 
'enig onderzoek' is. 

Ten aanzien van de berechting van de mededaders wordt uitdrulckelijk beoogd de rechtspraak 
van de 1-loge Read te corrigeren. lk acht die te voorzichtig en de (publieke verwachtingen aan) de 
professionaliteit van de individuele rechter oversparmend." Ms de rechter in een andere zaak zijn 
handtekening heeft gezet onder de vaststelling van een feitencomplex waaruit blijkt, dat hij al een 
melting heeft gevormd over lcwesties die in de onderhavige strafzaak opnieuw ter beoordeling 
voorliggen, wordt er wel heel veel gevraagd van het objectiverend vermogen van de verdachte." 
Ms dat voor deze onoverkomelijk is, moet hij dat opwerpen en wordt de rechter vervangen. Hij 
kan echter zijn belangen ook zo afwegen dat vervanging achtervvege kan blijven. 

80 Zie hierover nader G.J.M. Corstens, Dc onpartijdige strafrechtd, in L. Heyde ca. (red.) Begrensde vrijheid 
(D.E. Scheltensbundel) Zwolle 1989, p. 188; J.B.H.M. Simmelink en W.E.C.A. Valkenburg, Weder-
rechte(r)lijk bevooroordeekt in Delikt en Delinicwent 20(1990) p. 111-114; R.T. Voorintholt, Dc onpartijdige 
recite?, in Delikt en Delinlcwent 220992) p. 833-835; W.E.C.A. Valkenburg, Het bezwaarschrift tegen de 
dagvaarding, Arnhem 1993, p. 82-87. 

81 Zie M.S. Groenhuijsen, '(0n)partijdige rechtspraak? De Nederlandse strafrechtspleging na Hauschi1df , in RD. 
Vriesendorp ca. (red.), Het a.ctuele recht, Lelystad 1993, p. 58; Voorintholt a.w. p. 828-829; Corstens (1999) 
a.w., p. 115. 

82 De HR ziet dit uitdrulckelijk anders onder het huidige regime; HR 29-06-93 NJ 93, 692. 
83 Vgl. Groenhuijsen a.w., p. 59. 
84 Vgl. de voordracht tot verschoning in het reeds eerder genoemde vonnis van de Rechtbank Middelburg, NJ 

92,434: 'Op grand van het inzicht dat iemand die zich eenmaal een bepaalde voorstelling heeft gevormd dew 
filet gemaldcelijk zal loslaten, zal en mag de gemiddelde justitiabele Cr daarbij van uitgaan dat wij 
psychologisch gebonden zijn aan de eerder door orts gegeven beslissingen.' 
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Als wrakingsgrond kan de algemene formulering van art. 512 Sv niet gehandhaafd blijven. 
Daarvoor in de plaats komt in dit voorstel een redactie die verwijst naar het objectieve aspect van 
de onpartijdigheid: wralcing op grond van feiten of omstandigheden waardoor bij de verdachte 
redelijkerwijs de vrees kan ontstaan, dat de rechter jegens hen niet onpartijdig of onbevangen zal 
optreden. Uit deze formulering moet overigens niet a contrario afgeleid worden, dat de uitsluitings-
regels alleen bedoeld zijn voor de gevallen van subjectieve partijdigheid. Ook situaties die onder 
de objectieve partijdigheid worden gerubriceerd, vallen hier onder. 

Bij de roostering van de rechters moeten de hierbovengenoemde absolute uitsluitingsgevallen 
worden gerespecteerd. Een formele verschoning is tot aan de aanvang van de terechtzitting niet 
nodig (anders dan de in rnijn ogen formalistische regelingen in Duitsland en Franlcrijk). Na aanvang 
van de zitting leidt het inroepen van deze regeling door de rechter tot wijziging van de samen-
stelling. Van een verschoningsprocedure hoeft geen sprake te zijn, aangezien het neerkomt op een 
terugtreldcing van de rechter in gevallen waarin hij toch niet anders kan. Een ondergeschikt proce-
dureel aspect is dat dit incident tot schorsing van het onderzoek ter terechtzitting kan leiden, 
wanneer niet tijdig voorzien is in een andere rechter. Verder vindt de afhandeling plaats volgens 
het trace van de gewijzigde samenstelling. 

Terugkomend op de verplichting om de uitsluitingsregel meteen op te werpen: wanneer de 
partijen in eerste aanleg hebben gezwegen, kan daarop in appel niet alsnog een beroep worden 
gedaan. Dat geldt met name voor de relatieve uitsluitingsregels en de algemene vvralcingsgrond, 
waarvan de partijen gebruik hadden lcunnen maken zodra ze met de samenstelling van de zitting 
bekend zijn. Daarbij is een rol weggelegd voor de elders voorgestelde voorprocedure (zie deel-
rapport 7), waarin aan de partijen om een standpunt gevraagd kan worden. Als de feiten en omstan-
digheden later veranderd zijn, bijvoorbeeld na het vonnis in eerste aanleg, kan natuurlijk bij de 
eerst volgende gelegenheid, in het voorbeeld is dat in hoger beroep, de lcwestie worden opgeworpen. 
De vraag of de appelrechter dan bij acceptatie van het bezwaar moet terugwijzen zou ik ontkennend 
willen beantwoorden. De behandeling in hoger beroep geeft voldoende compensatie om alsnog 
door een onbevangen rechter te worden berecht. Een schending van de absolute uitsluitingsregels 
daarentegen zou wel tot terugwijzing moeten leiden, aangezien anders de eerste aanleg 'De 
Cubberiaans' onder het minimum zalct (zie par. 3). Of dat werkelijk het gevolg zal zijn kan echter 
ook aan de rechtontwikkeling overgelaten worden. 

Een synthese van de voorstellen in dit rapport met de elders voorgestelde differentiatie van het 
continditeitsvereiste (zie deelrapport 3a) vormt de volgende gedachte. De beslissing op een wra-
lcingsverzoek zou tot een tussenbeslissing in de strafzaak lumen worden gemaakt. Daarvoor pleiten 
een aantal argumenten. Op de eerste plaats wordt in de processuele vormgeving het wel of niet 
doen van een wralcingsverzoek en de uitkomst van de wrakingsprocedure een integraal onderdeel 
van de procedure in eerste aanleg, waarvan de toetsing, na aanwending van een rechtsmiddel, aan 
de minima van art. 6 EVRM kan plaatsvinden. Ten tweede wordt de rechtsverwerking, wanneer 
geen wrakingsverzoek is gedaan, geplaatst in het kader van de gewone heroverwegMg van alle 
aspecten van de zaak en de procespositie van de betrokken partij als geheel. Ten derde wordt het 
beter inpasbaar om na constatering dat het beginsel van onpartijdigheid of onbevangenheid is 
geschonden (al of niet inclusief de absolute uitsluitingsregels), de zaak niet terug te wijzen naar 
de eerste aanleg, maar gewoon door te gaan. Dan biedt de appelberechting, na vernietiging op deze 
grond, een herstel, waardoor de procedure als geheel aan de eisen van art. 6 lid 1 EVRM op dit 
punt voldoet, zonder dat structureel wordt aanvaard dat de eerste aanleg onder de maat is (De 
Cubber, zie par. 3). Het mogelijke bezwaar van personele diversiteit (een andere kamer neemt een 
tussenbeslissing in de zaak) wordt ondervangen door in het algemeen met de continuiteit in de be- 
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zetting flexibeler om te gaan. Omdat daze tussenbeslissing geen betrekking heeft op de feitelijke 
behandeling, maar op can zaak van orde (de bezetting van het gerecht), is strikte toepassing van 
de formele onmiddellijkheid niet vereist. 

5.3 Verband met algemene uitgangspunten 

In deze voorstellen wordt tot uitdruldcing gebracht dat de rechter zelf verantwoordelfticheid draagt 
voor de bewaking van een minimum aan kwaliteit. De absolute uitsluitingsregels zijn absoluut 
in die zin, dat bij de bezetting van het gerecht St gewacht mag worden of de partijen ook Iclagen 
over de deelname van can bepaalde rechter. De individuele rechter en tevens de kamervoorzitter 
moeten hun verantwoordelijkheid nemen en bij toepasselijkheid van een genoemd geval de 
bezetting wijzigen. 

Verder sluit de regeling van de relatieve uitsluitingsgronden en de wraking aan bij de eigen 
verantwoordelillcheid die partijen hebben vow het verloop en de naleving van bepaalde waarborgen. 
Aan een bepaalde inspamiing mogen zij gehouden worden, terwill aan hun niet inroepen van 
bepaalde rechten consequenties verbonden worden. Het proces mod dan wel zo ingericht zijn dat 
ze daartoe in staat gesteld worden. lilt het niet gebruiken van een processueel instrument afstand 
van mcht respectievelijk rechtsverwerking afleiden is immers alleen acceptabel, wanneer de partijen 
hun mogelijkheden kenden en gebruik daarvan een reale optic was. 

5.4 Slotopmerkingen 

Wat in dit deelrapport wordt bepleit is een omdraaiing van het perspectief bij de regaling van de 
onpartijdigheid en onbevangenheid. Het gaat niet om de beschrijving van de gevallen waarin naar 
het oordeel van de wetgever de vooronderstelling van onpartijdigheid niet opgaat. Men richt de 
blik op de gevallen waarin in redelijkheid van de partijen, met name de verdediging, niet meer 
gevergd kan worden, dat die hun vrees voor vooringenomenheid laten wegnemen door het algemene 
uitgangspunt dat een rechter krachtens benoeming onpartijdig is en ook zo beschouwd moet wor-
den. In het voorafgaande zijn een aantal voordelen van deze veranderde benadering naar voren 
gekomen, die ik bier aan het slot nog even kort samenvat Ten eerste geeft het de mogelijkheid 
om de verantwoordelijkheden voor de naleving van deze waarborg helder te verdelen. Ten tweede 
kan de weerstand tegen het Mzetten van het instrument afstand van recht/rechtsverwerking ter 
bestrijding van nodeloze vertraging worden overwonnen door nuancering mogelijk te maken. 
Daarmee verbonden kan de wrakingsprocedure gereanimeerd worden. Ten derde biedt het de kans 
de kennelijke zwarigheden van het erkennen van bezwaren tegen can bepaalde bezetting wat te 
verlichten. Erkenning betekent immers niet dat men inderdaad twijfels koestert terzake van die 
bepaalderechter, maar slechts dat men in deze omstandighedentwijfel bij de partijen redelijk vindt 
Een nadere differentiatie - wanneer that en wanneer wel in concreto het bezwaar moet worden 
opgeworpen - maalct het mogelijk de verschillen in gewicht van de gevallen to verdisconteren. 

In de bier geformuleerde voorstellen ga ik verder dan de minimum beschenning die naar huidig 
recht door het EVRM wordt geeist." Dat geeft ruimte om in de variaties op het thema gewicht toe 
te kennen aan de doelmatigheid. Daartegenover staat dat de partijen, met name de verdediging, 
actiever moeten zijn dan tans in de rechtspraalc blijkt. Ook nu ails erkend dat de verdediging zich 

85 Vgl. Pfeifer en PlanIcl, par. 35; zie par. 3. 
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niet blind mag tonen voor een doelmatige rechtspleging. 86 Meijers licht dat in zijn oratie 'Verdrag 
en strafproces'" treffend toe voor de garanties van het EVRM. Ook nationaalrechtelijk is dit niet 
nieuw." Toch blijft de overheid, in de persoon van de rechter, een eigen verantwoordelijkheid 
houden om bij de berechting van strafzaken de naleving van de minimumwaarborgen van het 
strafprocesrecht te bewaken. Er zijn immers basisregels, die moeten worden nageleefd, ook al roept 
geen procespartij ze in." De onpartijdigheid en onbevangenheid van de rechter bevindt zich op 
het snijvlak van deze twee benaderingen, wat in de toekomstige wettelijke regeling tot uitclruldcing 
moet komen, zodat het wetboek voor de rechtspleging een gidsfunctie kan vervullen. 

86 Waarmee niet bedoeld is een rechtspleging die om financiele redenen uitgekleed mag worden. Hier wordt 
bedoeld een verplichting om rechten in te roepen in de procesfase waarvoor ze gegeven zijn, zodat op dat 
moment het optimale wordt gedaan om die rechten te respecteren. 

87 Zwolle 1993, p. 11. Bestreden door T. Praidcen, Beginselen van een goede verdediging, Deventer 1999. 
88 Zie de al eerder aangehaalde conclusie van Van Dorst, NJ 96, 484. 
89 Meijers a.w. p. 13. 



4 Positie OM in relatie tot het onderzoek ter terechtzifting, de tenlasteleg-
ging als grondslag voor het strafproces 

Mr. A.E. Harteveld 

1. Inleiding 

Als uitgangspunt bij het bepalen van het doel van het strafproces is gekozen voor de materiele 
waarheidsvinding. Bij de vertaling van dat uitgangspunt naar de inrichting van het onderzoek ter 
terechtzitting dient a1s vanzelfsprekend de vraag te worden gesteld ter zake waarvan die waarheids-
vinding wordt gedist. Dat is de vraag naar de grondslag van het strafproces. 

Een belangrijk kenmerk van het Nederlandse onderzoek ter terechtzitting is dat geprocedeerd 
wordt op basis van een door het Openbaar Ministerie geformuleerde beschuldiging, die een gecon-
cretiseerde strafbare gedraging inhoudt. De rechter dient vervolgens het onderzoek te richten op 
die beschuldiging en daaromtrent uiteindelijk bepaalde beslissingen te nemen. De totstandkorning 
van dat stelsel en de belangen die daarmee zijn verbonden worden in het onderstaande nader onder-
zocht. 

Voorgesteld wordt de bestaande rolverdeling in beginsel te handhaven. Het grote voordeel daar-
van is dat enerzijds het opportuniteitsbeginsel volop tot uitdrukking komt. Anderzijds wordt daar-
mee ook de rechterlijke onpartijdigheid gewaarborgd. Tenslotte komt dit stelsel ook tegemoet aan 
de rechtszekerheid: de verdachte weet waarvoor hij terecht zal staan en waarop hij zijn verdediging 
heeft te richten. 

Met deze rolverdeling als uitgangspunt kan gezocht worden naar een meer precieze positionering 
van de rechter, het Openbaar Ministerie en de verdediging ten opzichte van de grondslag van het 
geding. Bij deze verdere uitwerking komt de vraag aan de orde welke armslag aan de rechter toe-
komt bij de nadere invulling van de grondslag en in hoeverre gaandeweg het proces de grondslag 
gewijzigd kan worden. 

2. Geldend recht 

2.1 Schets van de wettelijke regeling: kenmerkende voorzieningen 

ICrachtens de art. 348 en 350 Sv moet de strafrechter de formele en materiele vragen beantwoorden 
'op den grondslag der telastlegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting'. In de 
rechtspraak heeft deze regel ertoe geleid dat de rechter in sterke mate gebonden is aan de bewoor-
dingen van de tenlastelegging, zoals die door de OvJ is opgenomen in de dagvaarding. Dat kan 
verstrekkende consequenties hebben. Een verkeerde tijdsaanduiding in de tenlastelegging leidt 
in beginsel tot vrijspraak. Het ontbreken van een voor het delict vereist bestanddeel levert een 
ontslag van alle rechtsvervolging op. En een niet in de tenlastelegging opgenomen strafverzwarende 
omstandigheid kan met worden bewezenverklaard en kan dus ook geen invloed hebben op het 
wettelijke strafmaximum. In 1933 heeft de HR deze binding aan de tenlastelegging uitgebreid tot 
de formele vragen (HR 30 januari 1933, NJ 1933, p. 588 en 591, m. nt. T.). De kantonrechter mag 
zich sindsdien niet meer onbevoegd verklaren als hij van mening is dat het strafbare feit 'eigenlijk' 
een rnisdrijf moet zijn. De nit de tenlastelegging blijkende kwalificatie als overtreding is doorslag-
gevend voor de bevoegdheid. 
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In de sterke binding aan de tenlastelegging komt het opportuniteitsbeginsel tot uitdruldcing zoals 
zich dat in Nederland heeft ontwildceld. De OvJ bepaalt niet alleen of er wordt vervolgd ter zake 
van een strafbaar feit, maar vervolgens ook in welke omvang die vervolging plaatsvindt. Bij die 
vraag naar de omvang van de vervolging Ion de OvJ zowel ten aanzien van de feiten als ten aanzien 
van de kwalificatie een keuze malcen. Die keuze is voor de rechter bindend. Weliswaar kan de 
rechter zelfstandig de kwalificatie vaststellen, maar die vrijheid is tamelijk theoretisch omdat de 
tenlastelegging doorgaans dwingend op een bepaalde lcwalificatie is toegesneden. 

Om aan een al te tirannieke werking van de tenlastelegging te ontsnappen zijn (gaandeweg) 
correctiemechanismen aangebracht. Allereerst was dat de wettelijke mogelijlcheid voor het OM 
om nog gedurende het onderzoek ter terechtzitting een vordering te doen tot wijziging van de 
tenlastelegging (art. 313 Sv). Deze vordering moet in beginsel worden toegewezen door de rechter, 
tenzij daardoor het feit een ander felt in de zin van art. 68 Sr zou worden. 

Verder blijkt uit de jurisprudentie van de HR dat de feitenrechter veal ruimte krijgt voor inter-
pretatie van de tenlastelegging. Zo kan een ontbrekend bestanddeel worden ringelezen'. Kennelijke 
schrijffouten mogen worden hersteld. Bij de bewijsvraag mag vervolgens worden teruggevallen 
op (feitelijk gezien) 'ietsje minder van hetzelfde' of (juridisch gezien) op een minder zware variant 
van het delict. Het OM dekt zich veelal in tegen ongeluldcen door allerlei (feitelijke en juridische) 
subsidiaire varianten in de tenlastelegging op te nemen. 

Sinds de Wet Vormverzuimen van 14 september 1995, Stb. 441, inw.tr . 2 november 1996, is 
de beperking van de mogelijkheid om wijziging van de tenlastelegging te vorderen tot het requi-
sitoir in eerste aanleg vervallen. Gedurende het gehele onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg 
en in hoger beroep is wijziging mogelijk. 

2.2 Wetsgeschiedenis 

2.2.1 De motieven van de wetgever: welke keuzen liggen aan de regeling ten grondslag? 

Voor de vroege wordingsgeschiedenis van de huidige regeling 'can men uitgebreid te rade bij J. 
Boksem (diss.) en G. ICnigge (preadvies NJV). Opvallend is dat vooral de jurisprudentie richting 
heeft gegeven aan het geldende recht. Knigge vermoedt dat de wortels van de huidige grondslagleer 
liggen in de correctionele wijze van procederen en niet in het criminele proces, dat gebaseerd was 
op juryrechtspraak. Net  correctionele geding was meer civielrechtelijk georienteerd en de tenlaste-
egging ward door de tamelijk lijdelijke rechter gezien als de conclusie van eis van de OvJ. Die 
ontwiklceling ward ondersteund door het in 1838 ingevoerde wettig bewijsstelsel, waaruit voort-
loeide dat het oordeel dat een strafbaar feit was begaan diende te berusten op wettige bewijsmidde-
len. Het eindpunt was dat de OvJ als dominus litis kwam te gelden. 

Na de inwerkingtreding van het Wetboek van 1926 heeft de HR het grondslagstelsel als het ware 
voltooid door zijn arresten van 1933, men zie hierover D.H. de Jong Indians standaardwerk De 
macht van de tenlastelegging in het strafproces' (Arnhem, 1981). Deze ontwildcelingen in de 
rechtspraak zijn, zo mag men aannemen, door de wetgever steeds aanvaard. Vrij expliciet is dat 
gebleken bij de recente wetswijziging van 1995. Uit de door de Commissie Moons voorgedragen 
altema-tieven koos de wetgever de Cm zijn ogen) minst ingrijpende: de grondslagleer bleef overeind 
en de enige 'concessie' was dat wijziging van de tenlastelegging gedurende het gehele strafproces 
in eerste aanleg en in hoger beroep mogelijk ward gemaakt. De voordelen van de bestaande leer 
moes-ten echter behouden blijven. Geheel in lijn met de wetgever heeft de HR in zijn uitvoerig 
gemo-tiveerde arresten van 27 juni 1995, NJ 1996, 126 en 127 de grondslagjeer overeind gehouden. 
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Welke belangen zijn nu verbonden aan de huidige grondslagleer? Als eerste geldt dat in dit 
stelsel het opportuniteitsbeginsel in voile omvang tot uitdrulcking komt. Het OM formuleert de 
beschukliging en de rechter oordeelt daarover. De Jong (a.w., p. 7) ziet hierin een fundamenteel 
recht van de verciachte: hij mag er op rekenen dat het proces alleen zal gaan over de ten laste geleg-
de feiten. Hij legt aldus de nadruk op de rechtszekerheid voor de verdachte. Knigge (a.w., p. 111) 
ziet nog wat meer verbanden. Het stelsel bevordert de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van 
het rechterlijk oordeel. Bovendien brengt het opportuniteitsbeginsel mee dat de rechter niet treedt 
in het vervolgingsbeleid van het OM, dat onder politieke verantwoordelijkheid valt. Als de rechter 
zou oordelen over de omvang van de vervolging zouden wij ons vanwege de ontbrekende democra-
tische controle geen opportuniteitsbeginsel lcunnen permitteren. Ben ander fundamenteel punt dat 
ICnigge benadrukt is dat door het grondslagstelsel wordt gewaarborgd dat de beslissing dat de ver-
dachte een voorafgaande strafbepaling heeft overtreden, berust op feiten die (conform het bewijs-
stelsel) wettig en overtuigend zijn bewezen. 

De door genoemde auteurs gestelde fundamentele belangen verdienen enige nuancering. De 
rechtszekerheid (zie De Jong) die gebaat is bij het grondslagstelsel kan wellicht evenzeer worden 
geleverd indien de rechter de beschuldiging (nader) zou formuleren. Net  pleidooi van Knigge voor 
terughoudendheid van de rechter ten aanzien van de omvang van de vervolging wordt Met alom 
gedeeld. Corstens (DD 1993, p. 93 e.v.) stelt dat het opportuniteitsbeginsel niet in zo vergaande 
mate behoeft te worden uitgebreid. Primair staat de beslissing om tot vervolging over te gaan. Maar 
het opportuniteitsbeginsel hoeft niet mee te brengen dat de rechter na de vervolgingsbeslissing in 
een (te) stralc keurslijf wordt gebonden. 

Ook bij het door Knigge gelegde verband met het wettelijk bewijsstelsel kan een kanttekening 
geplaatst worden: bij een meer zelfstandig door de rechter geformuleerde bewezenverklaring kan 
evenzeer de eis gesteld worden dat deze rust op wettige bewijsmiddelen. 

Naast de genoemde fundamentele voordelen van het grondslagstelsel geldt als onomstreden argu-
ment pro dat de binding aan de tenlastelegging de efficientie van het strafproces in sterke mate 
verhoogt. De rechter behoeft zich alleen maar te bemoeien met de door het OM uitgezeefde feiten 
en Met met wat nog meer zou kunnen blijken uit het dossier of het onderzoek ter terechtzitting. 
De Jong legt hierbij nog een fundamenteel verband met het recht van de verdachte om binnen rede-
lijke termijn berecht te worden. 

Onomstreden zijn ook enkele nadelen die verbonden zijn aan een strikte gondslagleer. Ten 
eerste kan de verdachte profiteren van onbenullige vergissingen van het OM. Getacht kan worden 
om daarin een voordeel te zien: het OM zou zo gedwongen worden om scherp te blijven ten aanzien 
van de formulering van tenlasteleggingen. Dat neemt echter Met weg dat de uitkomst van een straf-
proces voor de samenleving onverkoopbaar is, als juist die scherpte bij het OM even wat minder 
aanwezig was. Ten tweede leidt het grondslagstelsel tot voor de leek tamelijk onbegrijpelijke ten-
lasteleggingen, doordat alle bestanddelen van het strafbare feit in de tenlastelegging moeten worden 
verwerkt, waarbij het relaas nog eens wordt doorspelct met feitelijke en of juridische subsidiairen. 

Met de recente wetswijziging, waardoor tot en met het hoger beroep de tenlastelegging kan 
worden gewijzigd, is beoogd het eerste bezwaar terug te dringen. Zonder al te veel moeite kan 
geconstateerd worden dat daardoor op andere punten teruggang wordt geboekt ( D.H. de Jong, DD 
1998, p. 313 e.v.). De efficiency is hierbij Met gebaat, omdat soms pas bij de einduitspraak van 
de rechter blijkt dat er wat de tenlastelegging betreft, 'een haar in de soep zit'. Gewacht moet dan 
worden tot de behandeling in hoger beroep om het euvel te herstellen, met daarbij wellicht moei- 
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zatne operaties om de voorlopige hechtenis te redden (art. 72 lid 6 Sv). Ook de rechtszekerheid 
voor de verdachte loopt terug, als tot aan het einde van de behandeling in hoger beroep kart bfijken 
dat de Ovi het gepleegde feit (weliswaar binnen de grenzen van art. 68 Sr) toch ineens geheel 
anders net Op zijnminst loan hierbij de vraag gesteld worden of beginselen van een goede proces-
orde op dit punt niet een aanvullende normerende rol lcunnen vervullen, naast de wettelijke eis dat 
de wijziging begrensd wordt door feitsbegrip van art. 68 Sr. Hiermee verbonden is dat het recht 
op behandeling door twee feitelijke instanties op de tocht lcan komen, als in hoger beroep een andere 
draai aan het strafbare feit wordt gegeven De vraag of, am recht te doen aan dit beginsel, art 423 
lid 2 Sv wellicht naar analogie zou moeten worden toegepast, is naar geldend recht door de Hoge 
Rand recentelijk in negatieve zin beantwoord. I  In de spraalcmakende Tjoellcerzaak was de tenlaste-
legging in hoger beroep ingrijpend gewijzigd: de oorspronkelijk ten laste gelegde openlijke geweld-
pleging werd aangevuld met primair het medeplegen van doodslag en subsidiair het medeplegen 
van zware mishandeling, de dood ten gevolge hebbend. Nadat de Hoge Raad eerst had overwogen 
dat deze wijziging de grenzen van art. 68 Sr (hetzelfde felt) filet overschreed en derhalve terecht 
was toegelaten door het hof, zag de Hoge Rand geen aanleiding om de tot dan toe geldende beperkte 
analogische uitbreiding van art 423 lid 2 Sv tilt te breiden tot een geval als dit. 

2.2.2 Een bijzondere grondslagkwestie: de altematieve bewezenverldaring 

Sinds jaar en dag eist de Hoge Raad clat de rechter bij de bewijsvraag een keuze maalct tilt in de 
tenlastelegging opengelaten altematieven, wanneer dat van belang is voor de strafrechtelijke bete-
kenis van het bewezenverklaarde. Oat betekent dateen altematieve bewezenverkLaring, die uitloopt 
op een evenzeer altematieve kwalificatie niet is toegestaan. 2  

Deze eis wordt veelal in verband gebracht met het legaliteitsbeginsel van art. 1 Sr: Slechts op 
basis van een bewezenverklaard felt, dat elle bestanddelen van een voorafgaande strafbepaling 
bevat, mag straf opgelegd worden. Het op funderen van de straf op een altematieve bewezenverkla-
ring zou betekenen dat de straf (mede) wordt bepaald door een (deels) juist niet bewezen geacht 
strafbaaz feit. 

Daar staat tegenover dat het verbod op de altematieve bewezenverklaring de rechter in een lastig 
parket kan brengen. Ads bijvoorbeeld niet vaststaat of de verdachte diefstal dan wel verduistering 
heeft gepleegd, zou dat moeten leiden tot vrijspraak van beide, ook als met zekerheid valt vast te 
stellen dat hij in ieder geval een van beide heeft gepleegd. Bij diefstal en heling doet zich hetzelfde 
probleem voor, als de verdachte blijft zwijgen omtrent de herkomst van het gestolen goed, dat bij 
hem is aangetroffen. Die uitkomst is onbevredigend. 

Een wellicht nog groter nadeel ontstaat als de rechter, ondanlcs twijfel over de precieze toedracht, 
tochtnaar ervoor Iciest om een van beide bewezen te achten, am de zojuist genoemde onbevredigen-
de uitkomst te vermijden. Dat leidt tot ondertnijning van het uitgangspunt dat de rechter de 
materiele waarheid vaststelt en levert bewijsconstructies op die geen goed recht doen aan het uit-
gangspunt dat onschuldigen vrijuit behoren te gaan. Men zou dus ook laumen betogen dat het 
verbod op de altematieve bewezenverldaring evenzeer het legaliteitsbeginsel ondermijnt, als het 
toelaten ervan. 

1 	HR 2 november 1999, nr. 112.556, NIB 1999 (42), NR. 161. 
2 	Zie D.H. De Jong, a.w. p.221 c.v., zie voor de meest recente rechtspraak oak T&C Strafvordering, 3e dr., aant. 

2g. 
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Opgemerkt moet nog worden dat de alternatieve bewezenverklaring zou kunnen leiden tot het 
insluipen van gemakzucht bij de bewijsverzameling: de politie zou, als de herkomst van het 
aangetroffen goed er toch niet toe doet, lcunnen nalaten deugdelijk op dit punt te rechercheren. Ook 
bij de rechter zou een al te soepele houding lcunnen ontstaan. Daarom blijft een kritische houding 
ten aanzien van de bewijsconsttuctie vereist. Aileen indien uit de bewijsmiddelen voortvloeit dat 
inderdaad het cruciale punt niet kon worden vastgesteld zou een alternatieve bewezenverklaring 
aanvaardbaar zijn. 

2.2.3 Systematische verbanden: heeft de door de wetgever ontworpen regeling consequenties voor 
andere onderdelen van de strafvordering? 

Het grondslagstelsel is - het woord zegt het eigenlijk al - systematisch gezien fundament van de 
Nederlandse strafvordering. De doorwerking ervan is tamelijk uitputtend beschreven door D.H. 
de Jong in diens 'De macht van de tenlastelegging in het strafproces.' Voor beraadslaging en beslis-
sing is de tekst van de tenlastelegging doorslaggevend. De bewijs- en lcwalificatievraag worden 
geheel door de tenlastelegging bepaald. Ook de motiveringsvoorschriften voor het vonnis hangen 
sterk samen met de tenlastelegging. Daarbij komt dat de tenlastelegging ook binnen het stelsel van 
rechtsmiddelen grote invloed heeft. Deze wordt als het ware meegesleept tot en met de laatste 
einduitspraak in de vervolging. 

Een processueel aspect dat De Jong niet heeft behandeld maar dat systematisch wet aandacht 
verdient is de koppeling van de grondslag van het vooronderzoek aan het onderzoek ter terechtzit-
ting. Elke daad van vervolging in het vooronderzoek kent een bepaalde grondslag. Ter zake van 
dat feit dient uiteindelijk 'jets' te gebeuren: grofweg geschetst een kennisgeving van niet verdere 
vervolging dan wel vervolging op de terechtzitting. De eerdere grondslag wordt daarbij als het ware 
meegenomen. Ten aanzien van het gerechtelijk vooronderzoek is dit systeem het meest uitgewerkt. 
In het Wetboek van 1926, waarin het g.v.o. centraal stond in het vooronderzoek leverde dit stelsel 
belangrijke waarborgen op. Inmiddels is het accent in het vooronderzoek volstrelct anders komen 
te liggen. Daardoor is het niet meer verantwoord voor het formuleren van waarborgen aan te lcnopen 
bij het formele vervolgingsbegrip. De systematische koppeling van de grondslag van het vooronder-
zoek aan die van het onderzoek ter terechtzitting kan in dat nieuwe kader waarschijnlijk niet 
gehandhaafd blijven. Dit aspect zal in een later stadium nader aan de orde moeten komen. 

2.2.4 De voeging ad informandum als systematisch buitenbeentje 

Verwant met de grondslagvraag is de lcwestie van de voeging ad informandum. Niet in de tenlaste-
legging opgenomen feiten kunnen via die figuur bij de strafoplegging worden meegenomen. Deze 
pralctijk heeft zich vanaf de jaren dertig ontwilckeld. In eerste instantie werd een dergelijk niet ten 
taste gelegd feit louter gezien als een bijzondere de straf bepalende reden. De rechter mocht dit 
gegeven bij de strafoplegging mede in overweging nemen indien enig verband met het ten taste 
gelegde feit kon worden aangenomenen indien daarvan was gebleken op het onderzoek ter terecht-
zitting. Daarbij gold als (vanzelfsprekende) voorwaarde dat het ten taste gelegde feit het strafmaxi-
mum bleef bepalen. Sinds 1979 is deze rechtsfiguur in de jurisprudentie nader omlijnd, waardoor 
de voeging ad informandum steeds meer treldcen van een wijze van afdoening heeft gekregen (zie 
hieromtrent nader A.A. Franken, Voeging ad informandum in strafzaken, 1993). 

Voorwaarde voor 'rechtsgeldige' voeging is dat de OvJ toezegt dat het feit niet meer later 
afzonderlijk zal worden vervolgd indien de verdachte het feit erkent en het vervolgens bij de straf- 
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oplegging wordt meegenomen. Op grond van het ne bis in idem beginsel, dat ook ten grondslag 
ligt aan art. 68 Sr, mag worden aangenomen dat dit vervolgingsrecht dan inderdaad vervalt. Langs 
de weg van het vertrouwensbeginsel zou overigens hetzelfde resultaat worden bereikt. Het feit 
wordt dus in zekere zin afgedaan, zij het dat deze afdoeningsmodaliteit onzelfstandig blijft: zij 
blijft afhankelijk van het wet ten taste gelegde felt. 

In de jurisprudentie is de voeging ad informandum ook processueel nader omlijnd. De rechter 
mag een dergelijk feit imeenemed, maar hi) is hiertoe niet verplicht. In beginsel moet het feit door 
de verdachte op de zitting worden erkend. Voeging ad informandum bij verstek is echter ook 
mogelijk, maar dan geldt als voorwaarde dat de verdachte in de dagvaarding op die mogelijkheid 
wordt gewezen. In plaats van de erkenning ter terechtzitting is het dan voldoende als uit het proces-
verbaal van de politie blijkt dat de verdachte het feit aldaar heeft bekend De voeging ad infonnan-
dum is tenslotte ook (voor het eerst) in hoger beroep mogelijk. 

De figuur van de voeging ad informandum heeft voor alle procesdeelnemers aantrekkelijke 
kanten. Allereerst voor de (NJ, die in de tenlastelegging met een selectie uit een (soms zeer groot) 
aantal feiten kan volstaan. Vervolgens ook voor de rechter, die een minder gecompliceerd vonnis 
zal hoeven op te malcen. En tenslotte voor de verdachte, die in den keer 'schoon schip' kan maken. 
Doorgaans bestaat het voordeel voor de verdachte ook daarin dat de voor het totaalpakket opgelegde 
straf veelal lager is dan warmeer die overige feiten afzonderlijk zouden worden vervolgd. 

Uiteraard liggen ook gevaren op de loer: het legaliteitsbeginsel 'can uit zicht taken. De waarborg 
van een concrete tenlastelegging, die de bestanddelen van het strafbare feit bevat ontbreekt. Het 
loslaten van het formele bewijsstelsel kan tot onoplettendheid van de rechter leiden. 

Deze nadelen wegen vooral zwaar als de ad informandum gevoegde feiten domineren over het-
geen ten laste gelegd is, bijvoorbeeld omdat ze emstiger zijn of wezenlijk anders dan de wel ten 
laste gelegde feiten. In de praktijk worden op dit punt wel (interne) beleidsstandpunten gehanteerd 
(zie Franken, a.w. p. 101 e.v.) maar een nadere, wettelijke normering lijkt gewenst. 

3. De context van de wettefijke regeling 

3.1 De juridische context 

3.1.1 Verhouding tot het Wetboek van Strafrecht 

Op de ontwilckeling van het materiele strafrecht heeft de grondslagleer sterke invloed gehad. Als 
voorbeelden kunnen genoemd worden algemene leerstulcken als het feitsbegrip van art 68 Sr, de 
samenloopregeling en het leerstuk van de verandering van wetgeving. Daamaast heeft de grondslag-
leer ook invloed op de uitleg van delictsomschrijvingen, waartussen vaak een duidelijke door het 
grondslagsteLsel beinvloede overlapping valt te constateren. Fen voorbeeld claarvan is het curieuze 
gegeven dat het met een gestolen pas opnemen van geld nit een geldautomaat als diefstal van het 
geld dan wel als oplichting van de bank kali worden ten laste gelegd en vervolgens zonder proble-
men 'can worden gekwalificeerd. Het is thans niet rechtstreelcs aan de orde hoe deze vormgeving 
van het materiele strafrecht moet worden gewaardeerd. Duidelijk is wel dat bijvoorbeeld het geheel 
loslaten van de grondslagleer tot aanmerkelijke onzekerheden bitmen het Wetboek van Strafrecht 
zou leiden. Op het punt van de steeds verdergaande overlapping van delicten 'can het invoeren van 
een altematieve bewezenverklaring en kwalificatie wellicht een heilzame wericing hebben: aan 
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een geforceerde uitleg kan minder behoefte gaan bestaan indien de rechter er mee kan volstaan 
vast te stellen dat althans een van beide ten laste gelegde feiten bewezen kan worden. 

3.1.2 Supranationaal: het EVRM 

Art. 6 lid 3, sub a, EVRM bevat de belangrijkste regel op het punt van de tenlastelegging: een ieder, 
tegen wie een strafvervolging is ingesteld, heeft het recht 'to be informed promptly, in a language 
which he understands and in detail, of the nature and cause of the accusation against him'. 

In de visie van het EHRM duidt art. 6 lid 3 onder a er op dat speciale aandacht moet worden 
besteed aan de mededeling van de beschuldiging. De tenlastelegging speelt een grote rol in het 
strafproces, aangezien op het moment van uitreilcing de verdachte op formele vvijze een schriftelijke 
omschrijving lcrijgt van de aanklacht tegen hem. Art. 6 lid 3 sub a verplicht ertoe niet alleen over 
de 'cause' infonnatie te verschaffen (dat zijn de feitelijkheden waarvan de verdachte wordt beschul-
digd) maar ook over de juridische kwalificatie die aan die feiten gegeven wordt ('the nature'). De 
bepaling stelt overigens geen fonnele eisen aan de manier waarop deze informatie moet worden 
verschaft. (Kamasinski, 19 december 1989, A-168). 

De bepaling van art. 6 lid 3 onder a moet niet geIsoleerd worden bezien. Zij heeft ook consequen-
ties voor de vraag in hoeverre de rechter gebonden wordt door de tenlastelegging. Knigge merkt 
in zijn noot onder NJ 1998, 294 (De Salvador Torres) op, dat van een eerlijk proces niet veel over-
blijft als de rechter zich helemaal niets van hetgeen in de tenlastelegging geformuleerd is zou 
hoeven aantreldcen. De bepaling van lid 3 onder a wordt dus in verband met lid 1 gelezen en aldus 
in de bredere context van het recht op een fair hearing geplaatst. In een recent arrest van het EHRM 
(Pelissier en Sassi tegen Franlcrijk, 25 maart 1999, nr. 25444/94) wordt nog een tweede verband 
gelegd. Art. 6 lid 3 sub a dient in samenhang met lid 3 onder b te worden gelezen, dat is het recht 
om de verdediging voor te bereiden. 

Het arrest levert een goed beeld op van de ruimte voor de rechter om van de tenlastelegging 
af te vvijken en de processuele vereisten die daarbij gelden. Aan de verdachten was bedrieglijke 
bankbreuk ten laste gelegd. In eerste aanleg werden zij daarvan vrijgesproken, omdat zij niet de 
voor dat delict vereiste kwaliteit van ondernemer hadden, doch slechts aandeelhouders waren van 
het frauderende bedrijf. In hoger beroep volgde echter een wel veroordeling, maar nu wegens mede-
plichtigheid bij de bedrieglijke bankbreuk. De klacht bij het EHRM van beide verdachten was dat 
art. 6 lid 3 sub a was geschonden, omdat zij voor een ander delict clan het ten laste gelegde waren 
veroordeeld. Volgens Franlcrijk ging die klacht niet op, aangezien de Franse rechter in rem bevoegd 
was en dus niet gebonden werd door de kwalificatie in de tenlastelegging. Bovendien zou 
medeplichtigheid slechts een lichtere variant van het hoofddelict zijn en dus in wezen in de tenlaste-
legging begrepen. 

De visie van de Franse regering wordt door het Hof niet overgenomen. Het recht van de Franse 
rechter om tot een herschildcing van de ten laste gelegde feiten te komen werd door het Hof niet 
bestreden, maar op geen enkel moment in de procedure was van de kant van de rechter of het OM 
een aanduiding gegeven dat een veroordeling wegens medeplichtigheid tot de mogelijkheden zou 
behoren. Dat bleek pas nit het eindvonnis in hoger beroep. De stelling dat medeplichtigheid een 
intrinsiek onderdeel zou zijn van de originele beschulcliging en dat de verdediging zich er dus van 
bewust had moeten zijn dat een veroordeling voor een variant ook mogelijk zou zijn, achtte het 
Hof eveneens onjuist. De Franse strafwet verbindt enige specifieke eisen aan medeplichtigheid, 
zoals de aanwezigheid van bepaalde, omschreven medeplichtigheidshandelingen en een subjectief 
element, te weten de opzet op het vergemalckelijken van het gronddelict. Deze elementen waren 
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op geen enkel moment in de procedure aan de orde gesteld en de verdediging had zich daarop niet 
lcunnen richten. In zoverre onderscheidde de casus zich van die in De Salvador Torres (EHRM 
24 oktober 1996, NJ 1998, 294). Daar werd in de uiteindelijke kwalificatie een strafverzwarings-
grond Meegenomens, die (volgens het Straatsburgse Hof) in wezen deel uitmaalcte van de originele 
beschuldiging en waarvan de feitelijke basis tussen partijen in confesso was. 

In zijn slotsom stelt het Hof dat de Franse rechter bij de hantering van zijn recht om tot een 
andere schikking van de feiten te komen de verdediging in de gelegenheid had moeten stellen zijn 
verdedigingsrechten tilt te oefenen. Oat moet 'in a practical and effective mannef en 'in good time'. 
Dat had bijvoorbeeld gekund door schorsing van het onderzoek of door het scheppen van de moge-
lijklmid alsnog schriftelijk te reageren op de nieuwe elementen in de beschuldiging. Geen van die 
mogelijkheden was geboden. En, vervolgens, het op de hoogte raken van de herschilcking van de 
feiten door de rechter was overduidelijk te laat. Al met al leverde dat dus een schending op van 
art. 6 lid 3 onder a en b, tezamen genomen met lid 1, dat voorziet in een fair trial. 

Concluderend ken het volgende gezegd worden. Art. 6 EVRM verzet zich niet tegen verande-
ringen in de grondslag van het strafproces. De ruimte damvoor lijkt, gelet op De Salvador Torres 
zelfs tamelijk groot te zijn. Van de verdediging mag, afhanlcelijk van het nationale recht, verwacht 
worden dat zij alert is op een mogelijke wijziging van het feit. De belangrijkste begrenzing lijkt 
echter te zijn dat een majeure, niet te verwachten wijziging wel op enig moment door de rechter 
of het openbaar ministerie aan de orde wordt gesteld. Het uiteindelijke ijkpunt is dus het verdedi-
gingsrecht, dat niet geheel genegeerd mag worden. 

3.2 Voorlopige waardering van geldend recht 

Het grondslagstelsel kent belangrijke voordelen, de nadelen lijken echter ook onomstreden. De 
poging van de wetgever om die nadelen terug te dringen door op elk moment een wijziging van 
de tenlastelegging toe te latennemen die nadelen voor een deel wag, maar zorgt helaas voor nieuwe 
complicaties op het punt van efficientie en rechtszekerheid. Het EVRM laat alle ruimte voor een 
lossere binding aan de grondslag, mits de verdedigingsrechten niet in de knel komen. 

4. Rethtsvergelijking 

4.1 Intern: de Wet Mulder 

De WAHV (de Wet Mulder) biedt een aantrekkelijk aanlcnopingspunt voor rechtsvergelijking, 
nu op grond van deze wet feiten worden afgedaan die voorheen nog strafrechtelijk berecht warden. 
De administratiefrechtelijke inlcadering van de WAHV heeft, zo blijkt, consequenties gehad voor 
de vraag in hoeverre de bij de afdoening betrokken organen gebonden zijn aan de omschrijving 
van de in een beschilcking vervatte te sanctioneren gedraging. Het gevolg is dat een opmerkelijke 
vrijheid is ontstaan om af te wijken van de originaire beschilcicing. 

De wet hanteerde van het begin af aan het uitgangspunt dat de eerder opgelegde beschiklcing 
door het adminisUatieve beroepsorgaan (de OvJ) gewijzigd Icon worden. In art. 7 (oud), dat de 
beslissingen op het ingestelde beroep regelde, vermeldde lid 2: Indien hij (de OvJ) bevindt dat 
de gedraging niet juist is verrneld, voorziet hij daarin en bepaalt hij het bedrag van de administratie-
ve sanctie. Die bepaling maakte het niet alleen mogelijk om de gcwalificatie' van het feit te wijzigen 
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(en vervolgens eventueel de sanctie te wijzigen), maar ook om feitelijke fouten in de omschrijving 
van de opsporingsambtenaar te herstellen (M. Bards, Hoofdlijnen van de Wet Mulder, p. 38). 

Opmerkelijk is dat dezelfde ruimte werd toegekend aan de Kantonrechter, die in beroep oor-
deelt. Art. 13 was geheel in overeenstemming met art. 7 geformuleerd. 

Na de inwerkingtreding van de Eerste tranche van de AWB in 1994 is art. 7 op dit punt 
gewijzigd. De functie ervan wordt ten aanzien van de OvJ geacht te zijn overgenomen door art. 
7.25 van de algemene wet: 

Voor zover het beroepsorgaan het beroep ontvankelijk en gegrond acht vemietigt het bestreden besluit en 
neemt het voor zover nodig in de plaats daarvan een nieuw besluit.' 

Voor de beslissingen van de Kantonrechter is art. 13 ongewijzigd gebleven, aangezien de WAHV 
afwijIct van het stramien van de AWB, waar beroep op de rechtbank uitgangspunt is. 

In de jurisprudentie van de Hoge Raad is een redelijk beeld te vinden van de mogelijIcheden 
tot wijziging. Rogier (De Wet Mulder, artikelsgewijs commentaax op de WAHV, 3e dr., 1997) 
noemt: pleegplaats van de gedraging (DD 94.229, 95.400), tijdstip (DD 94.174), datum (VR 
93,109) en de gedraging zelf. (VR 95,78). 

Uit dezelfde jurisprudentie blijkt echter ook dat de ruimte voor wijziging van de beschikking 
niet geheel onbeperkt is. De grens ligt bij de verdedigingsmogelijkheden van degene die door de 
sanctie is getroffen. Op dit punt is min of meer standaardjurisprudentie ontstaan. De Hoge Rand 
knoopt hierin steevast aan bij art. 4 van de WAHV. Daarin wordt bepaald dat in de beschilcking 
het tijdstip waarop en de plants waar de gedraging is geconstateerd in de inleidende beschildang 
moeten worden verrneld. Dat is, zo blijkt uit de MvT bij de wet om degene aan wie de administra-
tieve sanctie is opgelegd in staat te stellen zelf na te gaan op welke gedraging die sanctie betreldcing 
heeft. Indien ondanks de onjuistheden in de beschilcking bij de betroldcene redelijkerwijs geen 
twijfel kan zijn ontstaan met betreldcing tot de gedraging waarop de administratieve sanctie betrek-
king had en waartegen hij zich had te verdedigen, is herstel van de onjuistheden mogelijk. Of aan 
die eis voldaan is moet wel worden vastgesteld. In HR 22 februari 1994, DD 94.249 had na het 
beroep van de betroldcene de Kantonrechter overwogen dat gedurende de Mulder-procedure herstel 
van een aanvankelijk onjuiste vermelding betreffende de gedraging zonder meer toegestaan was. 
De Hoge Rand casseerde de uitspraak omdat vastgesteld had moeten worden dat bij betrokkene, 
ondanks de onjuiste vermelding, redelijkerwijze geen misverstand kon zijn ontstaan op welke 
gedraging de sanctie zag en waartegen hij zich had te verdedigen. 

Deze jurisprudentie van de Hoge Rand lijkt bevredigend, alhoewel de feitelijke invulling van 
het 'tnisverstandcriterium' hoofdbrekens kan opleveren. 

Ter illustratie kan gelden HR 29 juni 1994, NJ 1995, 674. In de beschildcing van de constateren-
de ambtenaar was vermeld dat betrokkene op de Walvisstraat te Schiedam geparkeerd had naast 
een doorgetrokken gele streep. Uit een aanvullend p-v van de verbalisant bleek echter dat de pleeg-
plaats niet juist was vermeld: de Walvisstraat moest de Vismarkt zijn. Dat was reden voor de OvJ 
om, na het ingestelde beroep, de beschikking te wijzigen. Deze wijziging werd door de Kanton-
rechter gesauveerd, met als overweging 'dat appellant daardoor niet in zijn belangen wordt 
geschaad'. De AG Van Dorst concludeerde tot vernietiging, aangezien de Kantonrechter een 
onjuiste maatstaf had aangelegd. De HR echter verwiep het cassatieberoep. Hij meende dat in het 
oordeel van de Kantonrechter besloten lag dat bij betrokkene redelijkerwijze geen misverstand 
kon zijn ontstaan omtrent hetgeen waartegen hij zich had te verdedigen. Dit feitelijke oordeel kan 
in cassatie alleen worden getoetst op eventuele onbegrijpelijkheid. En dat was hier niet het geval, 
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zodat het cassatieberoep niet kon slagen. Gelet op de opstelling van betrokkene kon het oordeel 
van de Kantonrechter inderdaad niet geheel onbegrijpelijk worden genoemd. Tegen de inleidende 
beschikking had de betrokkenen aangevoerd dat deze onjuist zou zijn omdat in de Walvisstraat, 
waar hij naast woonde, geen doorgetrokken streep waste vinden. Ads adres vermeldde het beroep-
schrift Vismarkt (...) te Schiedam. In zijn beroepsschrift bij de Kantonrechter (waar betrokkene 
overigens niet was verschenen) stelde betroklcene dat hij graag zou willen weten waaruit de Officier 
afieidde dat hij het igewijzigde feit had gepleegd. Het antwoord op die vraag was natuurlijk 
eenvoudig te geven: dat bleek uit het aanvullende p-v van de verbalisant. 

Wellicht kan ter invulling van het imisverstandcriterium' het volgende gelden. Ads er in de be-
schikking sprake is van een misslag, die de betrolckene kennelijk ook als zodanig heeft ervaren, 
is wijziging mogelijk. 'Con de betroldcene echter menen dat hem inderdaad de (achteraf onjuiste) 
gang van zaken werd verweten, dan S wijziging achterwege moeten blijven om aan zijn verde-
digingspositie geen afbreuk te doen. Fen voorbeeld kan dit wellicht verduidelijken. Als in de 
beschikking is vermeld dat betrokkene op lcruispunt X door het rode licht is gereden terwijI dat 
in werkelijkheid op het naastgelegen lcruispunt Y was geconstateerd, kan men zich voorstellen 
dat aangevoerd wordt dat het Iicht op kruispunt X nog op oranje stond en dat de bestuurder op 
dat moment dus nog mocht doorrijden. De onjuistheid in de beschiklcing is dan zodanig, dat bij 
de betroldcene misverstand is ontstaan omtrent de gedraging die aan de sanctie ten grondslag heeft 
gelegen. Len wijziging van de beschikking gedurende de procedure zou dan afbreuk doen aan de 
verdedigingspositie. 

Bij vergelijking met de in het strafproces ontstane correctiemechanismen op de starheid van 
het grondslagstelsel valt een parallel te constateren met het geerstak' van de kennelijke schrijffou-
ten. Dergelijke fouten mogen door de rechter worden gecorrigeerd; medewerking van de OvJ of 
de verdachte is hiervoor niet vereist. Met behulp van de kennelijke schrijffout-consftuctie kunnen, 
zo lijkt het, op steeds verdergaande wijze rongelulcken' voorkomen worden. Een voorbeeld daarvan 
biedt HR 26 september 1995, NJ 1996, 93. ten laste was gelegd dat de verdachte onder invloed 
had gereden 'te Bladel, gemeente Bladel en Netersel'. Het Hof overwoog dienaangaande dat dit 
gezien de inhoud van het p-v van de politic als een kennelijke verschrijving moest worden gezien: 
uit het p-v bleak dat het delict was geconstateerd te Netersel. Volgens het Hof kon dezelverschrij-
ving' worden hersteld, aangezien die niet tot onduidelijkheid van de tenlastelegging had geleid. 
Blijkens het verhandelde ter terechtzitting hadden de verdachte en de raadsman begrepen wat aan 
de verdachte was ten laste gelegd. In cassatie werd dit feitelijke oordeel geterbiedigd. Gelet op 
de afgelegde verklaring van de verdachte achtte de HR het oordeel that onbegrijpelijk. 

Het lijkt dus zo te zijn dat de uiteindelijke vrijheid ten aanzien van de feitsomschrijving in 
Mulder-zalcen goed vergelijkbaar is met die in het strafproces. Wel valt op dat de constructie van 
de lcennelijke schrijffout wat moeizaam lijIct, in vergelijking met het meer rechtsfreekse 'misver-
standcriterium'. Dat doet meer recht aan het in het geding zijnde verdedigingsbelang. Ook het 
vervolg in Mulder-zaken is in zekere S eleganter. De beschikking wordt sirnpelweg gewijzigd 
in plants van 'verbeterd gelezen.' 

4.2 Strafvordering van ha Koninkrijk -  her Nederlands-Antilliaanse strafprocesrecht 

In het nieuwe Wetboek van Strafvordering van de Nederlandse Antillen en Aruba zijn de art. 392 
en 394 gelijkluidend aan de Nederlandse art. 348 en 350 Sv. De rechter beraarlslaagt derhalve op 
de grondslag der tenlastelegging. Curieus is dat volgens het oude wetboek de rechter moest beraad-
slagen 'naar aanleiding van de tenlastelegging' (art. 196 Sv). Die tenninologie komt overeen met 
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een van de door de Commissie Moons aanbevolen varianten. Van een grotere rechterlijke vrijheid 
ten aanzien van de tenlastelegging, zoals de Commissie Moons trachtte te bereiken door dit 
voorstel was overigens in de Antilliaans-Arubaanse stafrechtspleging geen sprake (zie D.G. Kock 
en A.E. Harteveld, Een eenvoudige strafzaak, Oranjestad 1994, P.  32). De oorzaalc daarvan lag 
ten dele in het concordantiebeginsel dat de rechtspleging in de landen van het Koninkrijk beheerst 
en waar-schijnlijk nog meer in de voor een groot deel Nederlandse bemensing van de gerechten 
overzee. 

4.3 Extern: welke lessen kunnen uit vreemd recht worden geleerd? 

In zijn dissertatie doet J. Boksem uitgebreid verslag van zijn onderzoek naar het Franse en het 
Duitse recht op het punt van de grondslag van het strafproces. Een summiere beschouwing van 
zijn bevindingen levert het volgende op. Het Duitse recht kan als complete tegenpool van het onze 
worden beschouwd. De strafrechter is slechts in beperIcte mate gebonden door de Anldageschrift 
van het OM. De rechter dient, nadat de vervolging is ingesteld, de materiele waarheid omtrent 
het feit te bepalen. Dat betekent dat hij bijv strafverzwarende omstandigheden bij zijn beslissing 
moet meetellen. Ook ten aanzien van de lcwalificatie is hij in beginsel niet gebonden door het OM. 
De belangrijkste beperlcing is dat de rechter wel binnen de grenzen van het zelfde feit moet blijven, 
hij mag niet 'wesentlich' afwijken van het feit dat ten grondslag ligt aan de vervolgingsbeslissing. 
De grenzen van het feitsbegrip lijken daarbij nogal ruim: het gaat om dezelfde 'historische 
Lebensvorgang', hetgeen duidt op een sterk materieel gekleurd feitsbegrip. Niet door Boksem 
onderzocht is in hoeverre het in Duitsland (althans in naam) vigerende legaliteitsbeginsel van 
invloed is geweest op de grote ruimte die de rechter heeft ten aanzien van de beschuldiging. Het 
ligt echter voor de hand dat verband wel te leggen. 

Opvallend vanuit ons perspectief is dat zich in de Duitse rechtspraak de figuur van de 
altematieve bewezenverklaring en kwalificatie heeft ontwildceld. 3 De rechter komt tot een altema-
tieve bewezenverklaring als hij niet tot de overtuiging betreffende een 'Geschehensablauf heeft 
bekomen maar wel de overtuiging dat een van beide mogelijkheden waar moet zijn. De alternatie-
ven moeten 'rechtsetisch und psychologisch gleichwertig' zijn. Dat betekent dat de altematief in 
aanmerking komende delicten nauw verwant aan elkaar moeten zijn, zich in wezen op hetzelfde 
rechtsgoed richten en niet een anders georienteerde 'Taterwille' bevatten. Voorbeelden van toege-
laten altematieven zijn diefstal of heling en diefstal of verduistering. De altematieve lcwalificaties 
komen in het vonnis tot uitdruldcing (art. 260 StP0). De strafoplegging wordt gebaseerd op het 
delict waarop de laagste straf is gesteld. 

Het Franse recht lijkt wat minder helder. De oorzaak daarvan kan zijn dat de inrichting van 
de Franse rechtspleging uiteindelijk nog steeds gebaseerd is op juryrechtspraak. Dat 'evert een 
in onze ogen verwarrende onderscheiding op tussen de feitsvaststelling (door de jury) en 
kwalificatie (door de rechter). Uit Bolcsems onderzoek blijkt wel dat de rechter bij de kwalificatie 
in beginsel veel speelruimte heeft. Ook hier geldt de grens van hetzelfde feit. Het lijkt er op dat 
in het Franse feitsbegrip soms wat meer juridische elementen penetreren dan in Duitsland. 
Uitgangspunt blijft wel steeds het materiele feit. 

Het Engelse recht is niet door Boksem onderzocht maar wordt hier kort beschreven. 4  

3 	Zie: Karlsruher Kommentar StP0, ad art. 261, Rndnr. 67 t/m 79. 
4 	Gebaseerd op Archbold, Criminal pleading, evidence and practice, 1999 en Blackstone's Criminal practice, 1999. 
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Kenmerkend is de onderscheiding tussen de procedure die naar aanleiding van een Indictment 
voor de Crown Court (metjury) wordt gevoerd en de procedure voor het Magistrates' Court, waar-
bij de zgn. information de grondslag vomit. Op het punt van de omschrijving van het feit worden 
al naar gelang de procedure verschillende eisen gesteld. Op de jury-procedure zijn de Indictment 
Rules 1971 van toepassing. De Indictment bestaat uit een kwalificatief gedeelte (bijv. 'theft') en 
een feitelijke omschrijving (bijv. 'kB. on the first day of February 1988 stole a bag belonging 
to J.N. 1). Als de verdediging van mening is dat de feitsotnschrijving onvoldoende concreet is kan 
zij aan de prosecution om nadere precisering van 'the particulars of the offence' verzoeken. Ms 
er substantiate afwijkingen zijn tussen Indictment en het gepresenteerde bewijsmateriaal kan de 
rechter van de prosecution verlangen dat de Indictment in overeenstemming wordt gebracht met 
het bewijs. Een dergelijke wijziging kan in elk stadium van de procedure geschieden. Wel wordt 
getoetst of aan de verdediging geen te grote schade wordt toegebracht. 

Van strilcte gebondenheid aan de tenlastelegging is ook in Engeland geen sprake. Daarbij spelen 
enkele eigenaardigheden in de tenlasteleggingstechniek een belangrijke rol. Zo omvat de tenlaste-
legging van een bepaald gronddelict per defuntie ook alle vormen van deelneming aan dat feit, 
en vett onder tenlastelegging van een voltooid delict tevens de poging. In de jury-procedure is het 
overigens wel vereist dat de rechter de jury op dit punt duidelijk instrueert. 

Bij het Crown Court is in elk stadium van de procedure wijziging van de Indictment mogelijk, 
bijvoorbeeld als bij de presentatie van het bewijsmateriaal zou blijken dat de feitelijke gang van 
zaken anders is geweest dan aanvankelijk in de Indictment beschreven. is. De belangrijlcste toets-
steen is of de positie van de verdediging geen schade oploopt door wijzigingen in de Indictment. 
Ms dat dreigt te gebeuren zal de zaak geschorst moeten worden of zelfs geheel afgeblazen om 
de verdediging in staat te stellen zich (opnieuw) te prepareren. 

Bij de Information-procedure wordt in de pralctijk geprocedeerd op basis van de charge-sheet, 
zoals die door de politic is opgesteld en uitgereilct. Op grond van de Magistrates' Court Rules moet 
de overtreding in begrijpelijke taal worden omschreven, zonder dat alle bestanddelen ervan moeten 
worden vermeld. Er moeten voldoende feitelijke aanduidingen in zijn opgenomen om het sit-Aare 
feit te lcunnen identificeren. De Information is in beginsel bindend voor de reciter, wijziging ervan 
is uitgesloten, zij het dat feitelijke afwijkingen van minder vergaande aard mogelijk zijn. 

5. Schets van een nieuwe regeling 

5.1 Keuze van uitgangspunten 

Bepalend voor de grondslagvraag is de keuze voor handhaving van het huidige opportuniteitbegin-
sel, waaruit voortvloeit dat de OvJ niet alleen beslist over wel of Met vervolgen maar tevens over 
de omvang van de vervolging. Die keuze brengt mee dat de rechter op de omvang van de ver-
volging in beginsel geen rechtstreekse invloed heeft. De verantwoordelijIcheid voor de grondslag 
van het strafproces client uiteindelijk bij het OM te berusten. Overwogen is nog wel om voor een 
bepaalde categoric feiten de rechter de omvang van de vervolging te laten bepalen. Een majeur 
nadeel daarvan is dat de rechterlijke onpartijdigheid dan in het gedrang komt. Daarom wordt er 
voor gekozen om de eindverantwoordelijkheid bij het OM te laten. 

Dat betekent dat in beginsel ook de voordelen die de bestaande grondslagleer kent gehandhaafd 
blijven. Het is alleen zaak om de nadelen ervan nog verder terug te dringen. 
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Ten aanzien van de voeging ad informandum wordt ervoor gepleit deze vooralsnog als 
(onzelfstandige) wijze van afdoening te erkennen en nader wettelijk te normeren. Len geheel 
definitief standpunt kan hierover nog niet worden ingenomen. De uitkomst van het nadere onder-
zoek naar buitengerechtelijke afdoening (het 'derde spoor') kan namelijk van invloed zijn op deze 
problematiek. 

5.2 Consequenties van die keuze: kenmerken van een nieuwe regeling 

5.2.1 De wijziging van de tenlastelegging 

Als eerste wordt erkend dat het onherroepelijk vrijuit gaan van verdachten wegens fouten of 
vergissingen in de tenlastelegging in ieder geval in zware zaken niet kan worden geaccepteerd. 
Het OM moet dus de mogelijkheid hebben om die fouten te herstellen, zowel in eerste aanleg als 
in hoger beroep. De bestaande situatie wordt dus op dit punt gecontinueerd. Daaraan kleven echter, 
zoals gesignaleerd, enkele bezwaren. Soms blijkt pas bij de einduitspraak dat de rechter een fout 
in de tenlastelegging heeft gesignaleerd. Dat gaat ten koste van zowel de efficientie van het straf-
proces als de rechtszekerheid voor de verdachte. 

Op beide punten kan vooruitgang worden geboelct als de rechter expliciet de mogelijkheid wordt 
gegeven zich over de tenlastelegging uit te laten. Hij kan de OvJ vragen of er, gelet op de gegevens 
in het dossier, wellicht een vergissing is gemaakt op het punt van bijv. de datum van het ten laste 
gelegde feit. Ook ten aanzien van bijv. de kwalificatie dient de rechter zich te kunnen uiten. 
Uiteraard kan de verdediging hieromtrent ook een standpunt formuleren. De OvJ kan in de gewis-
selde argumenten aanleiding vinden om de tenlastelegging te wijzigen. Hij blijft per slot van reke-
ning verantwoordelijk voor de omvang van de vervolging. 

Geheel nieuw is deze grotere rol voor de rechter niet. In de Memorie van Toelichting bij de 
Wet Vormverzuimen, die geleid heeft tot de verruiming van de wijzigingsmogelijkheden van de 
tenlastelegging stelde de Minister al: 'Wel is het denkbaar dat de rechter naar aanleiding van het 
onderzoek ter terechtzitting het Openbaar Ministerie attendeert op fouten in de tenlastelegging. 
1k zie met in dat een dergelijke opstelling van de rechter zijn onpartijdigheid zou aantasten.' 5  

In de pratijk valt van een actievere rol van de rechter op dit punt niet veel te ontwaren. In ieder 
geval bestaat verschil van mening over de rolverdeling tussen rechter en OM op dit punt. Wat 
ontbreelct is een duidelijk processueel kader waarbinnen een gedachtenwisseling over de ten-
lastelegging kan plaatsvinden, zodat de door de Minister denkbaar geachte stap in de pralctijk niet 
veel wordt gezet. 

5.2.2 Interpretatie van de tenlastelegging 

In het verlengde van het vorige voorstel wordt - in het voetspoor van Knigge in diens preadvies-
gepleit voor verdere deformalisering bij de uitleg van de tenlastelegging. Meer dan nu nog het 
geval is moet worden gekeken naar de strekking ervan. Die interpretatie kan de rechter - zo 
mogelijk bij het begin van de behandeling van de zaak - uitdruldcelijk vermelden. Len bijkomend 

5 	Jets minder ver ging AG Fokkens in zijn conclusie bij HR 3 juli 1989, NJ 1990, 141. Daarin betoogt hij dat het 
geheel past bij de taak van de strafrechter, narnelijk het onderzoek of het ten laste gelegde bewezen is, om te 
wijzen op feitelijke verschillen tussen het feitenmateriaal en de tenlastelegging. Met het verbod op het blijk geven 
van een oordeel over de schuld van de verdachte heeft dat niets te maken. 
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voordeel van beide maatregelen is dat de titans bestaande irtgewikkelde tenlasteleggingstechniek 
gaandeweg enigszins simpeler Ican worden Dat verhoogt de begrijpelijkheid van het strafproces 
voor de verdachte en het publiek. 

Uiteraard is er een glijdende schaal tussen interpretatie en wijziging van de tenlastelegging. 
Si] interpretatie zal de grens wel door het (juridisch) spraakgebruik worden bepaald. Is een 
bepaalde lezing gelet op de bewoordingen van de tenlastelegging en de kenbare bedoeling van 
de OvJ redelijkerwijze mogelijk, dan kan nog gesproken worden van interpretatie. Bij het aan-
nemen van kennelijke schrijffouten zal het erom gaan of het ook voor de verdachte redelijkerwijs 
duidelijk was waartegen hij zich had te verdedigen. 

De vraag waar nu precies de grens ligt tussen interpretatie en wijziging behoeft overigens enige 
relativering. In veel gevallen is het imtners bepaald niet uitgesloten dat het OM een vordering 
indient tot wijziging van de tenlastelegging, terwiD deze ook nog wel interpretatiegewijs had 
kunnen worden 'rechtgebreid'. In de huidige pralctijk komt het ook nogal eens voor dat de OvJ 
een vordering ex art. 313 Sv doet, waarin bijv. kennelijke schrijffouten worden verbeterd. De vraag 
wanneer een expliciete wijziging vereist is kan in het tegensprekelijke karakter van het geding 
worden geplaatst. Ms de verdediging zonder meer instemt met voorzetting van het onderzoek nadat 
een bepaalde kwestie rond de tenlastelegging aan de orde is geweest kan een wijziging veelal 
uitblijven. Het kan daarentegen een van de procespartijen dan wel de rechter wenselijk lijken dat 
de gewijzigde gang van zaken expliciet in de tenlastelegging wordt opgenomen. Dan kan het OM 
de gelegenheid worden geboden een schriftelijke vordering in te dienen. 

5.2.3 Begrenzing van de wijzigingsmogelijkheid 

Een volgende vraag is waardoor nu precies de grenzen van de wijzigingsmogelijkheid van het 
OM bepaald moet worden. Dient te worden vastgehouden aan de grens van art. 68 Sr? In de 
Commissie Moons kon de,stijds, bij de discussie over hear variant DI (de rechter lcrijgt zelfstandig 
ruimte om af te wijken van de tenlastelegging), geen eenduidige mening worden geformuleerd. 

Het lijkt Met onverantwoord om de binding aan 'hetzelfde feit in de zin van art. 68 Sr' in een 
aantal gevallen te verruimen. 

Van belang is om te onderkennen dat bij de vraag naar de grenzen van art. 313 Sv andere 
elementen meespelen dan bij de vraag of iemand wellicht twee maal voor hetzelfde felt wordt 
vervolgd. Als bijv. de verdediging ermee instemt dat een bepaalde wijziging wordt aangebracht 
dan heeft een discussie over art. 68 Sr veel van zijn scherpte verloren. Dat spreekt nog meer tot 
de verbeelding als de consequentie is dat een goede procesorde verbiedt dat de OvJ het felt nog 
eens in zijn oorspronkelijk gedaante zou vervolgen. 

Om redenen van proceseconornie kan een dergelijke wijziging met instemming van de verdachte 
dan ook zonder meer worden toegelaten. In zekere zin sluit dit aan bij het standpunt dat ten aanzien 
van de voeging ad informandum wordt ingenomen. Voorgesteld wordt deze vemiiming ten opzich-
te van de huidige situatie expliciet in de wet op te nemen. 

5.2.4 Een processueel kader 

Een vraagpunt is hoe de hier bedoelde soepeler omgang met de tenlastelegging moet worden 
gerealiseerd. Zogs beschreven is de strikte binding aan de grondslag in de jurisprudentie ontwik-
keld, zij zou this ook zonder wettelijk ingrijpen kunnen veranderen. Een garantie tot verandering 
biedt stiLzitten van de wetgever echter niet. Daarom wordt voorgesteld een processueel kader te 
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scheppen, waarbinnen de procespartijen en de rechter zich over de tenlastelegging kunnen uitlaten, 
vergelijkbaar met het huidige art. 283 Sv (het vroegere art. 279 Sv). Hierbij kan uiteraard ook de 
elders voorgestelde 'voorprocedure' een rol spelen. De grondslag van het proces kan hierin nader 
bepaald worden, zo daaraan behoefte is. Opgemerkt wordt dat indien op het daartoe geschapen 
moment de OvJ van mening is dat een bijstelling van de tenlastelegging niet aan de orde is, een 
latere vordering tot wijziging zou kunnen wijzen op handelen in strijd met een goede procesorde. 
Met andere woorden: voor de latere vordering dienen dan deugdelijke argumenten aanwezig te 
zijn. 

5.2.5 Wijziging van de tenlastelegging in hoger beroep 

Een wijziging van de tenlastelegging in hoger beroep kent allerlei specifieke nadelen. De 
rechtszekerheid voor de verdachte loopt terug, als tot aan het einde van de behandeling in hoger 
beroep kan blijken dat de OvJ het gepleegde feit toch ineens geheel anders ziet. Hiermee verbonden 
is dat het recht op behandeling door twee feitelijke instanties op de tocht kan komen, als in hoger 
beroep een andere draai aan het strafbare feit wordt gegeven. 

Door het voorgestelde systeem kan de nomizaak tot wijziging in hoger beroep sterk afnemen. 
Vootzover in hoger beroep toch nog een drastische wijziging optreedt zou het uitgangspunt moeten 
zijn dat de rechter de zaak terugvervvijst naar de eerste aarileg, behoudens prorogatie op verzoek 
van de verdachte. Een defmitief antwoord op deze vraag kan echter eerst gegeven worden nadat 
de verhouding tussen de eerste aanleg en het hoger beroep nader in het onderzoek wordt omlijnd. 

5.2.6 Differentiatie naar verschillende sporen? 

Het is de vraag of al naar gelang het 'spoof dat gevolgd wordt onderscheid moet worden gemaakt 
in het grondslagvraagstuk. Voor zware zaken geldt in ieder geval als uitgangspunt dat onnodige 
uit fouten of vergissingen in de tenlastelegging voortspruitende vrijspraken e.d. zoveel mogelijk 
moeten worden geminimaliseerd. 

In de categorie middelzware zaken weegt het efficiency-argument wellicht zwaarder clan het 
algemeen belang om te voorkomen dat de verdachte niet door fouten in de tenlastelegging vrijuit 
gaat. Daarin zou aanleiding kunnen worden gevonden om de zojuist voorgestelde maatregelen 
hier niet te treffen. Daartegenover staat echter dat in deze zaken de tenlasteleggingen doorgaans 
simpeler zijn. Veel verlies aan efficiency valt dus niet te verwachten. Voorgesteld wordt om deze 
categorieen zaken op dezelfde voet te behandelen. Aan de rechter kan de beleidsvrijheid worden 
gelaten te bepalen hoe intensief hij zich in lichtere zaken met de tenlastelegging wil bemoeien. 

Ten aanzien van de lichte (overtredings)zaken moet wellicht anders worden geredeneerd. 
Daarbij speelt de vormgeving van die procedure een belangrijke rol. Wordt, zodra de rechter wordt 
geadieerd, op basis van een tenlastelegging geprocedeerd, volgens het normale strafvorderlijke 
stramien of lcrijgt de procedure een administratiefkaralcter? Indien dat laatste het geval is, ligt een 
al te strilcte binding aan de door de OvJ geformuleerde beschuldiging overigens bepaald niet voor 
de hand, als gelet wordt op de soepele omgang met de formulering van de gedraging in Wet 
Mulder-zaken. 
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5.2.7 Alternatieve bewezenverklaring 

Het introduceren van de mogelijkheid tot een altematieve bewezenverklaring met eveneens een 
alternatieve lcwalificatie zou recht doen aan het uitgangspunt dat de rechter de materiele waarheid 
vaststelt. Soms kan die waarheid niet nader worden bepaald dan dat vaststaat dat in ieder geval 
een van twee ellcaar uitsluitende feiten door de verdachte is begaan. In die gevallen is een nadere 
keuze niet verantwoord. 

Daarom wordt voorgesteld de alternatieve bewezenverklaring toe te laten, zij het onder strilcte 
voorwaarden. Daarbij wordt aangelcnoopt bij de in de Duitse jurisprudentie uitgelcristalliseerde 
eisen aan die figuur. De altematief bewezen te verklaren strafbare feiten dienen gelijkwaardig te 
zijn, in die zin dat ze op hetzelfde rechtsgoed betrekking hebben, moeten dezelfde psychische 
bestanddelenbevatten en mogen qua strafbedreigingniet wezenlijk uiteenlopen. Uit de bewijsmid-
delen moet voortvloeien dat een nadere keuze niet gemaalct kan worden. De strafoplegging dient 
gebaseerd te zijn op het laagste strafmaximum. 

De rechtszekerheid en het daaraan te koppelen verdedigingsbelang eist dat de tenlastelegging 
beide altematieven bevat. Daarmee wordt optimaal tegemoet gekomen aan de eisen die art. 6 
EVRM op dit punt meebrengt (zie nader paragaaf 3.2.2). Ads de OvJ in de dagvaarding slechts 
een mogelijk alternatief heeft opgenomen, kan gelet op hetgeenhierboven is voorgesteld de rechter 
de OvJ vragen of het inderdaad zijn bedoeling is om voor e6n anker te gaan liggen. Dat mm voor 
het OM aanleiding kunnen zijn tot wijziging van de tenlastelegging over te gaan. 

5.2.8 Voeg,ing ad informanchun 

De voeging ad informandum heeft zich ontwilcIceld van bijzondere de straf bepalende reden naar 
een eigensoortige wijze van afdoening. Voorgesteld wordt deze wijze van afdoen in de wet te 
erkennen. De voeging blijft echter onzelfstandig en dus gekoppeld aan de berechting op grondslag 
van een ten taste gelegd feit. Dat feit blijft ook de maximumstraf bepalen. Als uitvloeisel van dat 
standpunt worden in de wet enkele inhoudelijke randvoorwaarden gesteld: de ad informandum 
gevoegde feiten mogen niet wezenlijk anders of emstiger zijn dan het (de) wel ten laste gelegde 
feit(en). 

De in de jurisprudentie ontwikkelde nadere processuele eisen worden gecodificeerd. Vereist 
is dat de mogelijke voeging in de dagvaarding wordt aangekondigd. Dat maalct ook de voeging 
ad inforrnandum in verstelczaken aanvaardbaar, als blijkt dat de verdachte bij de politie het feit 
heeft erkend. Is de verdachte wet op de terechtzitting aanwezig dan is de erkenning aldaar vereist. 
Het rechtsgevolg van de voeging ad informandum, te weten het verlies van het vervolgingsrecht 
indien de rechter de feiten bij de strafmaat heeft laten meetellen wordt in eveneens in de wet vast-
gelegd. 



5 Verdediging in strafzaken 

Mr. 7'. Blom en mr. A.R. Hartmann 

1. Inleiding 

Dit deelonderzoek in het kader van het onderzoeksproject 'Strafvordering 2001' heeft als onderwerp 
'de verdediging in strafzaken'. Binnen het theoretisch kader en tegen de achtergrond van de keuzen 
en uitgangspunten van het onderzoeksproject 'Strafvordering 2001' zoals de materiele waarheids-
vinding, het contradictoire en dialoogkarakter van het strafgeding en de drieledige differentiatie 
in procesvormen, wordt de plaats van de verdediging in strafzaken beschreven welke aan een 
hemieuwde regeling van het Wetboek van Strafvordering ten grondslag ligt. 

Het onderzoeksonderwerp 'de verdediging in strafzaken' kan op diverse wijzen worden ingevuld. 
Om tot een meer concrete afbakening van het onderzoeksonderwerp te komen, is het noodzakelijk 
het onderzoeksonderwerp als begrip nader te bepa1en. Het begrip 'de verdediging in strafzaken' 
wordt zowel in het dagelijkse spraakgebruik als in de wetenschappelijke literatuur grosso modo 
gebruikt in twee afzonderlijke betekenissen. Enerzijds wordt met 'de verdediging in strafzaken' 
aangeduid de persoon die in een strafzaak de belangen behartigt van de verdachte. Daarmee wordt 
dan gedoeld op de raadsman of advocaat die de verdachte tijdens de vervolging bijstaat. Anderzijds 
wordt als 'de verdediging in strafzaken' omschreven de activiteit of het handelen van een persoon 
die in een strafzaak de belangen behartigt van de verdachte. In dit deelonderzoek wordt het begrip 
'de verdediging in strafzaken' gebruikt in laatst genoemde wijze. Ruim omschreven wordt de 
verdediging in strafzaken in dit deelrapport opgevat als: (het) zich (doen laten) verweren tegen 
een in het kader van het strafrecht geuite beschuldiging van het overtreden van een wettelijk 
voorschrift.' 

In de gegeven ruime omschrijving kan de verdediging in strafzaken voor wat betreft de personele 
betekenis in beginsel door diverse personen worden verricht. Zo heeft de verdachte het recht zich-
zelf verdedigen, maar de verdediging kan ook door anderen worden verricht. Zo kan de verdachte 
zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een gemachtigde raadsvrouw of-man (in het vervolg: 
raadsman), laten vertegenwoordigen door een gemachtigde niet zijnde raadsman of, in geval van 
een verdachte rechtspersoon, door den of meer bestuurders. In het kader van dit deelonderzoek 
wordt de verdediging in strafzaken als onderzoelcsonderwerp beperkt tot de verdediging in straf-
zaken door bijstand van een raadsman. Reden daartoe is dat verdachten zich in de regel laten 
bijstaan door een raadsman en zijn taak en de positie van de raadsman in het kader van de 
verdediging in strafzaken de laatste jaren sterk in de belangstelling staat. Zo wordt aan zijn positie 
in het kader van het recht op inzage in de processtukken blijkens de jurisprudentie een bijzondere 
invulling gegeven en is zijn aanwezigheidsrecht in de diverse procesfasen en zijn precieze bevoegd-
heid ter zitting bij afwezigheid van de verdachte een aanhoudende bron van discussie. Dit in 
tegenstelling tot de taak en de positie van de gemachtigde niet zijnde raadsman of die van de 
bestuurders in het geval van een verdachte rechtspersoon. Naast de omstandigheid dat de figuur 

1 	Spronken stelt dat onder het 'bijstaan' door een raadsman in het algemeen wordt verstaan: 'het geheel van 
activiteiten dat de raadsman ten behoeve van de verdediging en de belangenbehartiging van zijn client in het 
strafproces verrichr. T. Spronken, Inleidende opmerkingen, Bock!, Titel III, in: C.P.M. Cleiren en J.F. Nijboer 
(red.), Telcst en Commentaar Strafvordering, Deventer 1999, p. 101. 
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van de gemachtigde Set zijnde raadsman zich in de pralctijk weinig voordoet en de vertegen-
woordiging van de verdachte rechtspersoon een eigen merites heeft, hebben beide binnen het 
strafproces geen zelfstandige positie, Los van die van de verdachte. De term 'vertegenwoordiging' 
die daartoe wordt gebezigd, impliceert immers dat alle processuele handelingen van de vertegen-
woordiger aan de vergenwoordigde worclen toegerekend. Met andere woorden: vertegenwoordiger 
en vertegenwoordigde worden voor wat betreft hun processuele bevoegdheden volledig vereenzel-
vigd! Dit betekent dat de positie van de gemachtigde Set zijnde raadsman of die van de bestuurders 
in het geval van een verdachte rechtspersoon samen vallen met die van de verdachte en op de positie 
van de verdachte in het strafproces ziet het onderhavige deelonderzoek Set. 

Op grond van het voorgaande dient te worden onderscheiden tussen de raadsman die fungeert 
als procesvertegenwoordiger en die welke fungeert als raadsman van de verdachte zonder hem in 
formele zin te vertegenwoordigen. 3  In de laatst bedoelde zin staat de raadsman de verdachte bij. 
Met name in deze positie heeft de raadsman de bovengenoemde eigen positie en verantwoordelijk-
heid binnen het strafproces.'In het kader van dit deelonderzoek wordt slechts op de laatst genoemde 
positie van de verdediging in strafzaken ingegaan. 

In het navolgende zal in hoofdstuk 2 worden ingegaan op de juridische grondslag van het recht 
op rechtsbij stand en de wettelijke regeling daarvan in het kader van het strafrecht. In hoofdstuk 
3 zal de tank en positie van de verdediging in strafzaken nader worden ingevuld. De verdediging 
in strafzalcen S dienaangaande worden gespiegeld in de verhouding tot de verdachte, het Openbaar 
Ministerie en de rechter. Op die plaats zullen tevens enkele voorsteLlen met betrelcking tot de tank 
en positie van de verdediging in strafzaken worden gedaan. Aansluitend S in hoofdstuk 4 worden 
ingegaan op enkele regelingen van het recht op rechtsbijstandvanuit een intern en extern rechtsver-
gelijkend perspectief. Dit deelrapport eindigt met een korte schets in hoofdstuk 5 van de (wettelijke) 
uitwerkingen van de gedane voorstellen binnen het theoretisch kader en de keuzen en uitgangs-
punten van het onderzoelcsproject 'Strafvordering 2001'. 

2. De verdediging in strafzaken naar geldend recht 

2.1 Juridische grondslag 

De verdediging in strafzalcen is in de eerste plaats gegrond op art. 18 Grondwet: het recht op rechts-
bijstand. 5  Art. 18 Grondwet stelt: 

2 	Zie art. 270 en 415 WvSv (cud) en art. 398 sub 2; 425 sub 1; 504 en 528 lid 1 WvSv. De ratio achter het instituut 
van vettegenwoordiging is 'dat het verdachte de mogelijkheid biedt om in minder emstige gevallen de door hem 
veronderstelde of gevoelde bezwaren van een persoonlijke gang near de terechtzitting te ontgaan, zonder dat 
hij wordt beroofd van een in zijn naam op de terechtzitting te voeren verweef. Aantekening 1 op art. 270 WvSv 
in: AL. Melai, door M.S. Groenhuijsen C.a. (red.), Het Wetboek van Strafvordering (losbladig), Anthem zj., 
p. 2-4 

3 	Vgl. HR 25 april 1989, NJ 1990,91 en HR 9 juni 1992, DD 92.372. Uit de uitspraken blijkt dat de raadsman 
niet tegelijkertijd in beide hoedanigheden kan optreden. 

4 	Deze wijze van rechtsbijstand is met de afschaffing van art. 270 en 415 (cud) WvSv ook verder uitgebreid te 
koste van het instituut van vertegenwoordiging. 

5 	Veer de Staatscornmissie-Cals/Dormer was het grondrechtelijk karalcter van de aanspraak op rechtsbij stand niet 
overtuigend. Het recht op rechtsbijstand went door de cornrnissie dart ook als art 86 lid 3 Grondwetivoorstel 
in het hoofdstuk betreffende de rechtsbedeling voorgesteld. Zie Staatscommissie van advies inzalce de Grondwet 
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Lid 1: leder kan zich in rechte en in administratief beroep doen bijstaan.' 
Lid 2: 'De wet stelt regels omtrent het verlenen van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen.' 

Het grondrecht van rechtsbijstand in art. 18 lid 1 GW doelt op rechtsbijstand in een breed scala 
van rechterlijke procedures. Criterium is daarbij dat het dient te gaan om een rechtsgeding.'Een 
rechtsgeding speelt zich af bij de gebruikelijke rechterlijke colleges (de burgerlijk rechter en de 
bestuurs-, straf- en tuchtrechter), bij arbitrage en, zoals lid 1 expliciet stelt, bij adrninistratief beroep. 
Dit impliceert dat in procedures 'buiten rechte' (zoals de Ombudsmanprocedure, de petitierecht-
procedure inzake art. 5 OW en tijdens de procedure inzake het verzoek tot spontane vemietiging) 
aan de betrokkene in beginsel geen rechtsbijstand behoeft te worden verleend. Voor wat betreft 
het 'doen bijstaan' of 'bijstand' wordt gedoeld op juridische of andere deslcundige hulp, hetwelk 
met alleen betreft op een advocaat of procureur. 7 Aan het grondrecht van rechtsbijstand in art. 18 
lid 2 OW wordt in de Wet op de rechtsbijstand, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele 
aanverwante besluiten uitwerlcing gegeven. Op dit laatste aspect wordt op deze plaats niet nader 
ingegaan. 

In de tweede plants is de verdediging in strafzalcen gegrond op diverse intemationaal-rechtelijke 
bepalingen inzake het recht op rechtsbij stand. De verdediging in strafzaken wordt middels het recht 
op rechtsbijstand terzake van het instellen van de gegrondheid van de vervolging gegarandeerd 
in art. 14 lid 3, sub d IVBPR en art. 6 lid 3, sub c EVRM. 

Art. 14 lid 3, sub d IVBPR stelt in dezen: 

'In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum 
guarantees, in full equality: to be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal 
assistance of his own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance, of his right; and to have 
legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment 
by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it.' 

'Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights: to defend himself in person 
or through legal assistance of his own choosing or, if he has not sufficient means to pay for legal assistance, 
to be given it free when the interests of justice so require.' 

Art. 14 IVBPR geeft terzake van het recht op rechtsbijstand in sommige opzichten meer rechts-
waarborgen dan art. 6 EVRM (bijv. de verdachte dient erop gewezen te worden dat hij recht heeft 
op rechtsbijstand). Echter, de omstandigheid dat het toezichtsregime van het IVBPR veel zwaldcer 
is, het procedureel wel mogelijk is eerst bij het EHRM te klagen en vervolgens bij het Comite van 

en de Kieswet, Eindrapport, 's-Gravenhage 1971, p. 260 e.v. Bij de herziening van de Grondwet in 1983 heeft 
de regering gemeend het recht op rechtsbijstand, wader nader motivering, te moeten opnemen in het hoofdstuk 
over de grondrechten. Zie Kamerstukken 11 1975-1976, 13 872, nr 3, p. 8. 

6 	Kamerstulcken 11 1975-1976, 13 873, nr. 3, p. 8. 
7 	P.W.C. Akkermans, Commentaar op art. 18 Grondwet, in: P.W.C. Alckermans en A.K. Koekoek (red.), De 

Grondwet. Een artikelsgewijs commentaar, Zwolle 1992, p. 330. Interessant is tevens dat Aldcermans stelt dat 
technische eisen, die worden gesteld aan de rechtshulpverlener met betreldcing tot lcwalificaties en daarbij 
behorende procedurele voorwaarden -hij wijst daarbij onder andere op de civielrechtelijke verplichte 
procureurstelling en de eisen die voor raadslieden voortvloeien uit de algemene beginselen van een goede 
procesorde- niet als een inbreulc op het grondrecht aangemerIct hoeven te worden. 
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de Rechten van de Mens in Geneve maar niet andersom en de omstandigheid dat de uitspraken 
van het Comite formeel Met bindend zijn maar slechts moreel gezag hebben, maakt dat in het navol-
gende voor wat betreft de intemationaal-rechtelijke normering van de verdediging in strafzaken 
de nadruk vooral ligt op die welke volgt uit art. 6 EVRM. °  

Het recht op rechtsbijstand op grond van art. 6 EVRM heeft in beginsel diverse rechtsgronden. 
In de eerste plaats kan het recht op rechtsbijstand worden gegrond op aan art. 6 EVRM ten 
grondslag liggend uitgangspunt van 'equality of arms'. 9  Indien de vervolgende instantie de mogelijk-
heid heeft de verdachte ten overstaan van een onathankelijke reciter te vervolgen, dient de 
verdachte gezien vanuft het uitgangspunt van een evenwichtige verdeling van middelen ter 
verdediging een beroep te lcunnen doen op rechtsbij stand. Daarnaast kan de rechtsbij stand worden 
gegrond op de impliciet in art. 6 EVRM ingelezen rechtswaarborg van 'access to court'." Tenslotte 
kan het recht op rechtsbijstand worden gegrond op art. 6 lid 3, sub c EVRM. 

Voor wat betreft de uitleg van 'legal assistance' in art. 6 EVRM kan worden opgemerkt dat de 
ECRM in een uitspraalc aan de hand van de Engelse tekst een mime uitleg aan legal assistance' 
heeft gegeven, waaronder ook rechtbijstand van niet-advocaten valt." Het gaat bij 'legal assistance' 
in het algemeen om deskundige juridische bijstand. In het voorgaande is echter bepaald dat in dit 
deelonderzoek niet nader wordt ingegaan op bijstand door niet-advocaten, zoaLs door een gemach-
tigde niet zijnde raadsman of, in geval van een verdachte rechtspersoon, door een of meer 
bestuurders. 

Art. 6 lid 3, sub c EVRM omvat naast het recht op bijstand van een raadsman, tevens het recht 
op zichzelf te verdedigen en in bepaalde gevallen het recht op kosteloze rechtsbij stand. Voor wat 
betreft het eerst genoemde recht en de keuzevrijheid van de verdachte accepteett het EHRM moge-
lijke beperkingen, echter die beperkingen mogen de genoemde rechtswaarborgen niet illusoir 
maken.' Op het laatst genoemde recht zal in dit deelrapport slechts beperkt worden ingegaan. Op 
deze plaats kan dienaangaande worden gesteld dat de tekst van artikel duidelijk maakt dat indict 
de verdachte niet over voldoende middelen beschikt on zijn rechtsbij stand te bekostigen en rechts-
bijstand, gezien zijn processuele situatie, noodzakelijk moet worden geacht, deze rechtsbij stand 
van rechtswege zonder beperkingen dient te warden verstrekt." 

8 	lie voor de verschillen tussen het IVBPR en het EVRM: H. van Hebei, Het Intemationaal Verdrag inzake Burger- 
en Politieke Rechten: can inleidende schets, NJCM-bullentin 1994, p. 767-774; S. Trechsel en M.Ph. Wyss, 
Implementing Human Rights Guarantees. A Comparison between the International Convenant on Civil and 
Political Rights and the European Convention on Human Rights, 191CM-bulletin 1994, p. 775-784 en L.J.J. 
Rogier, De eigen betekenis van art. 14 IVBPFt, NJCM-bulletin 1994, p. 879-893. 

9 	lie P. van Dijk en 0.1.11. van Hoot Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Den 
Haag 1998, p. 430-432. lie verder: D.J. Harris, M. O'Boyle and C. Warbrick, Law of the European Convention 
on Human Rights, London/Dublin/Edinburgh 1995, p.202-210  en 214-215 en A. den Hartog, Art. 6 EVRM: 
grenzen aan het streven de straf eerder op de daad te dean volgen, Antwerpen/Apeldoom 1992, p.63-64. 

10 EHRM 21 februari 1975, Publ. ECHR, Series A Vol. 18, par. 36 (Golder); EHRM 19 december 1989, Publ. 
ECHR, Series A Vol. 168 (Ramasinski) en EHRM 28 maart 1990, PubL ECHR Series A Vol. 174 (Granger). 
lie P. van Dijk en 0.1.14. van Hoof, a.w., p. 418428. 

11 ECRM 14 december 1959, nr 509/59, Yearbook 3, p. 174 e.v. 
12 Zo heefl het ERRIVI uitgemaakt dat de nationale antoriteiten rekening dienen te houden met de wensen van de 

verdachte, maar dat de wensen beperkt lcunnen worden 'in the interest of justice'. lie onder andere: EHRM 25 
sepetember 1992, Publ. ECHR, Series A Vol. 23713, par. 29 (Croissant). lie reeds eerder EHFUVI 9 april 1984, 
Pub!. ECHFt, Series A Vol. 76, par. 30-31 (GocIdi) en EHRM 25 april 1983, Publ. ECHR, Series A Vol. 64, par. 
31 en 35-40 (Pakelli). 

13 P. van Dijk en 0.3.11. van Hoof, a.w., p. 472. 
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2.2 Geldende regeling in het Wetboek van Strafvordering 

In het Wetboek van Strafvordering is in Boek 1, Titel III ('De raadsman') in de art.en 37-51 WvSv 
een aparte regeling opgenomen waarin enkele aspecten met betrelcicing tot de verdediging in straf-
zaken zijn geregeld. Art. 37 WvSv bepaalt wie als raadsman mag optreden. Art. 38-39 WvSv geven 
nadere invulling aan de keuze van een raadsman.. Art. 40-49 WvSv vormen de bepalingen op grond 
waarvan in het kader van strafvordering de verdachte een raadsman kan worden toegevoegd indien 
de verdachte niet zelf over een gekozen raadsman beschikt (incl. waarnetning, wijziging en beloning 
van de toegevoegde raadsman). Art. 50-51 WvSv tenslofte regelen de bevoegdheden van de 
raadsman voor wat betreft het vrije verkeer met de verdachte en de kennisneming van proces-
stuldcen. 

Deze regeling geeft derhalve slechts in beperkte mate aan wat de taak en positie van de verde-
diging strafzaken behelst. Een nadere invulling van de taak en de positie van de raadsman kan 
daarnaast ten dele worden ontleend aan enkele specifieke bepalingen in het Wetboek van 
Strafvordering waarin al dan niet zelfstandige bevoegdheden en/of rechten aan deze worden toege-
kend. Die bevoegdheden behelzen in de eerste plaats die welke tevens toekomen aan de verdachte 
(zie bijvoorbeeld art. 331, 503 lid 1 en 509d lid 3 WvSv). In de tweede plaats zijn dat meer in het 
algemeen het vrije verkeer met de verdachte (zijnde: vrije toegang tot de verdachte: het recht om 
de verdachte alleen te spreken en het recht op onbelemmerde en ongecontroleerde onderlinge 
correspondentie), het recht op kennisneming van de stulcken en het recht op aanwezigheid tijdens 
het horen en de verhoren van de verdachte van de raadsman of tijdens de toepassing van (andere) 
dwangmiddelen (zie bijvoorbeeld art. 23 lid 2 en 4, 30-31, 50, 62, 99 WvSv). Tenslotte wordt de 
taak en positie van de verdediging in strafzaken op grond van de in het Wetboek van Strafvordering 
opgenomen bevoegdheden en/of rechten jurisprudentieel bepaald. Zie in dezen bijvoorbeeld HR 
7 mei 1996, NJ 1996, 687, r.o. 5.9 (Dev Sol), waarin is uitgemaakt dat kennisneming van de stuk-
ken ook enkel voorbehouden mag worden aan de raadsman.' 

Een nadere bepaling van de tank en positie van de verdediging in strofzaken kan slechts worden 
ontleend aan bepalingen die niet zijn opgenomen in het Wetboek van Strafvordering, meer bepaald 
aan het overeenkomstenrecht van Boek 7, titel 7 BW, Wet op de rechtsbijstand en de daartoe 
behorende besluiten, de Advocatenwet, de toepasselijke tuchtrechtspraalc en de door de Nederlandse 
Orde van Advocaten en de internationaal opgestelde gedragsregels voor advocaten. Echter, deze 
regelingen bepalen niet zozeer de tank en positie van de raadsman in strafzaken, maar betreffen 
zijn taak en positie in verhouding tot zijn client, niet zijnde verdachte.' 

14 HR 7 mei 1996, NJ 1996, 687 (Dev Sol), r.o. 5.12: 'Het Hof heeft geoordeeld dat in het onderhavige geval bij 
afweging van de belangen van de opsporingsautoriteiten bij toekomstige onderzoeken naar afpersingspralctijken 
van Dev Sol en de gerechtvaardigde belangen van de in bedoelde fotoboeken afgebeelde personen enerzijds en 
de belangen van de verdediging bij kennisneming van die boeken anderzijds, eerstbedoelde belangen in zoverre 
zwaarder wegen dat aan de verdachte de kennisneming van die boeken niet kan worden toegestaan, doch dat 
de raadsvrouw in de gelegenheid zal worden gesteld om van de inhoud van die boeken kennis te nemen, van 
welke mogelijldieid de raadsvrouw echter geweigerd heeft gebruik te maken. Dat oordeel geeft geen blijk van 
een verkeerde rechtsopvatting, met name niet omtrent de in het middel vermelde verdragsbepalingen en is niet 
onbegrijpelijk'. 

15 Zie hierover nader par. 3.3.1 infra. 
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2.3 Voorlopige waardering van het geldend recht 

Het geheel van regels dat specifiek ziet op de tank en positie van de raadsman in strafzaken en 
daarmee op de verdediging in strafzaken is gezien het voorgaande tamelijk sumrnier en weinig 
inzichtelijk geregeld.' De bestaande regeling in Titel III van Boek I van het Wetboek van Straf-
vordering CDe raadsman') geeft bij nader inzien te beperkt weer welke bevoegdheden en/of rechten 
aan de verdediging in strafzaken zijn toegelcend en daardoor weinig inzicht in de tank en de positie 
van de raadstnan in strafzaken. In de eerste plants zijn vele bevoegdheden en/of rechten afgeleide 
bevoegdheden van de verdachte en deze worden door middel van 'schakelbepalingen' eveneens 
toebedeeld aan de raadsman van de verdachte. Verder zijn de zelfstandige bevoegdheden en/of 
rechten van de raadsman verspreid verdeeld over het gehele Wetboek van Strafvordering. Tenslotte 
worden enkele bevoegdheden en/of rechten nader vorm gegeven aan de hand van de betreffende 
jurisprudentie. 

Voor wat betreft het eerst genoemde punt: de wijze waarop de tank en positie in het kader van 
het Wetboek van Strafvordering is geregeld leidt in dezen niet tot de op dit punt rechtsstatelijk 
vereiste kenbaarheid, toepasbaarheid en op rechtsgelijkheid gerichte opbouw van het recht." 
Hetzelfde, of wellicht in versterIcte mate, geldt voor de jurisprudentiele invulling van de betreffende 
bevoegdfleden en/of rechten.' Hierdoor ontbreelct er op het punt van de taak en de positie van de 
verdediging in strafzaken een coherente systematische wettelijke grondslag. 

3. De verdediging in strafzaken in perspectief 

3.1 Inleiding 

Het onderzoelcsproject 'Strafvordering 2001' heeft als doelstelling het maken en beargumenteren 
van centrale keuzen die aan een wettelijke regeling van strafvordering ten grondslag liggen. Het 
uiteindelijke doel is daarbij het creeren van nieuwe begrippen en concepten die enerzijds voldoende 
structuur bieden en anderzijds voldoende ruirnte laten voor de rechtsontwilckeling. Het onderzoek 
is daartoe geplaatst in een theoretisch kader en gebaseerd op diverse keuzen en uligangspunten. 19  
Het theoretisch kader betrefl in het bijzonder de orientatie op het doel van het strafproces, zijnde 
het verzekeren van een juiste toepassing van het abstracte materiele strafrecht en het bevorderen 
van correct en adequaat overheidsoptreden. Hierbij richt het strafgeding zich op de materiele waar-
heidsvinding. Fen belangrijkuitgangspunt binnen dit theoretisch kader is dat ter zake van de Ulrich-
ting van het strafgeding in hoge mate rekening wordt gehouden met de interactie tussen de 
verschillende procesdeelnemers. Hiertnee wordt het contradictoire en dialooglcaralcter van het 
strafgedirtg benadrukt en komt inhoudelijk meer nadruk te liggen op de behandeling van datgene 
wat in het kader van de interactie tussen de procesdeelnemers als relevant wordt ervaren. Een ander 
belangrijk uitgangspunt is tenslotte het creeren van een drieledige differentiatie in strafvorderlijke 

16 Zie E.Ph.R. Sutorius., Rol en taakopvatting van de raadsman, Vademecum Strafzaken, losbladig 	p. 1-78, 
ih.b. p. 13 en T. Prakken, Beginselen van eon goecle verdediging, (oratie Maastricht), Deventer 1999, p. 15-16. 

17 Zie in dezen art. 10 lid 1 Aanwijzingen voor de regelgevint. 'Gestreefd wordt naar duidelijkheid en eenvoud 
van regelingen en naar een bestendig karalder daarvans. 

18 Zie over de nadelen van de jurisprudential° invulling meer uitgebreid het Algemeen Deel. 
19 Zie hierover nader het Algemeen Dee!. 
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procedures, welke afhankelijk is van de zwaarte van de strafrechtelijke sanctie die in het geding 
te verwachten is. De verschillende procedures bestaan achtereenvolgens uit een procedure waarbij 
de ernst van het strafbare feit een behandeling door een meervoudige kamer vereist, een procedure 
waarbij de ernst van het strafbare feit een behandeling door een enkelvoudige rechter toelaat en 
een buitengerechtelijke procedure waarbij aan het Openbaar Ministerie de bevoegdheid wordt ver-
leend om boetes op te leggen. 

In het navolgende zal binn.en het genoemde theoretisch kader en tegen de achtergrond van de 
genoemde uitgangspunten worden beschreven op welke wijze het deelonderwerp 'verdediging in 
strafzaken' in dit onderzoek wordt vormgegeven. Om de uitwerking van de gemaalcte keuzen op 
het deelonderwerp nader tot uitdrulcking te laten komen, wordt de positie van de verdediging in 
strafzaken beschreven in zijn verhouding tot de verdachte, het Openbaar Ministerie en de rechter. 
Op deze wijze kan naax onze mening de plaats van de verdediging in strafzalcen nader worden 
bepaald. In dat kader zullen tevens enkele voorstellen met betaking tot taak en positie van de 
verdediging in strafzaken worden gedaan. Eerst wordt in meer algemene termen de taak van de 
verdediging in strafzaken geschetst. 

3.2 De taak van de verdediging in strafzaken 

Ook voor wat betreft de functionele betekenis is de hiervoor gegeven omschrijving van de 
verdediging in strafzaken - (het) zich (doen laten) verweren tegen een in het kader van het strafrecht 
geuite beschuldiging van het overtreden van een wettelijk voorschrift - erg ruim. De taak van de 
raadsman in strafzaken omvat in de genoemde omschrijving in willekeurige volgorde twee onderde-
len." In de eerste plaats verleent de raadsman in strafzaken rechtshulp aan de verdachte. Deze tank 
omvat onder andere het analyseren van de (al dan niet strafrechtelijke) problemen rondom de 
strafzaak voor zijn client, het voorlichten van zijn client over zijn rechten en bevoegdheden, de 
in te nemen houdingen en standpunten in de strafzaak en mogelijke (rechts)gevolgen daarvan en 
het informeren van zijn client inzake de ontwikkelingen rondom de betreffende strafzaak. In deze 
tank vervult de raadsman meer de functie van vertrouwensman en hulpverlener van zijn client. 

De tweede tank van de raadsman in strafzaken is het controleren van en het toezien op de 
naleving van strafprocessuele regels ter effectuering van de rechten en bevoegdheden van de 
verdachte. Aan de raadsman zijn dienaangaande zowel afgeleide (zie bijvoorbeeld art. 331, 503 
lid 1 en 509d lid 3 WvSv), als zelfstandige bevoegdheden (het vrije verkeer met de verdachte, het 
recht op kermisneming van de stulcken en het recht op aanwezigheid tijdens het horen en de 
verhoren van de verdachte van de raadsman of tijdens de toepassing van (andere) dwangmiddelen) 
toegekend. De taak van de raadsman omvat in dezen onder andere het voorkomen of beperken van 
vrijheidsbeperkende of vrijheidsbenemende dwangmiddelen, het (eventueel) voorkomen van een 
strafzitting en het dienaangaande onderhandelen met de officier van justitie en het ter zitting 
verweer voeren op de geuite beschuldiging(en). Meer algemeen omschreven is de tank van de 
raadsman in strafzaken in dezen die van verdediger en belangenbehartiger van zijn client tegen 
onrechtmatige inbreuken op diens wettelijk gegarandeerde rechten en vrijheden. 

20 Zie hierover onder andere E.Ph.R. Sutorius, a.w., p. 6/8-10/12; T. Spronken, t.a.p., in: a.w., p. 100-101; J. Boksem 
e.a. (red.), Strafprocesrecht, NOVA-Delft 1998, p. 13 en G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, 
Deventer 1999, p. 87-89. 



202 Verdediging in straftaken  

3.3 De verdediging in straftaken gespiegeld 

3.3.1 De verhouding verdediging/verdachte 

Bijzonder Deel 

De verdediging in strafzaken is onlosmakelijk verboncien met het bestaan van de verdachte. De 
verdachte is de persoon in het strafproces wiens belangen door de raadsman - toegevoegd of 
gekozen - worden behartigd. Van belang in dezen is de vraag naar de positie van de raadsman ten 
opzichte van zijn client Daze positie heeft juridisch gezien verschillende kanten. 

Binnen het kader van het strafproces gnat het voor wat betreft de verhouding tussen de raadsman 
en de verdachte in het bijzonder om twee, met ellcaar samenhangende vragen. In de eerste plaats 
gaat het om de vraag of de verdachte en zijn raadsman 'procespartij' zijn in het strafproces. 
Dienaangaande wordt opgemerkt dat de invulling van het begrip 'procespartil in dit onderzoek 
hoofdzakelijk meer in formele zin wordt opgevat." Dat wil zeggen: de verdachte en zijn ver-
dediging zijn slechts procespartij in de zin dat zij een 'kemrol' vervullen in een strafrechtelijke 
procedure, waarbij meer specifiek de verdachte zich verweert tegen de door het Openbaar Ministerie 
geuite beschuldiging." Procespartijen zijn in deze benadering van het begrip 'procespartij' 
gelijkwaardig voor wat betreft hun processuele positie. Het strafproces wordt in dezen niet opgevat 
als een partijenproces in de enge zin." Inhoudelijk mogen aan de verdachte en zijn verdediging 
echter niet dezelfde eisen worden gesteld als aan de andere procespartij, het Openbaar Ministerie. 
Immers, de verdachte en zijn verdediging vervullen, in tegenstelling tot het Openbaar Ministerie, 
in het strafproces geen publiekrechtelijke functie.' Dit betekent voor de taak en positie van de 
verdediging in strafzalcen in het kader van het uitgangspunt van de waarheidsvinding dat deze niet 
zozeer te dienste daarvan staat of als functie heeft de waarheidsvinding te bevorderen, maar slechts 
de waarheidsvinding Met mag verhinderen." De verdediging neemt als gevolg van zijn niet-pu-
blieke functie derhalve niet actief deal aan de waarheidsvinding zoals dat in het strafproces wordt 
nagestreefd. Dit betekent dat de verdachte en zijn verdediging, in tegenstelling tot het Openbaar 
Ministerie, bij de uitoefening van de toegekende bevoegdheden niet gehouden is daze te verrichten 
op een wijze die voldoet aan de beginselen van behoorlijke strafrechtpleging. Dit standpunt heeft 

21 Op deze plaats wordt aan de aanduiding 'formele' niet de betekenis gegeven die daara.an in het burgerlijk 
procesrecht wordt gegeven. Zie dienaangaande bijvoorbeeld W. Hugenholz, Hoofdlijnen van Nederlands 
burgerlijk procesrecht, door W.H. Heemskerk, Utrecht 1996, p. 50-51. 

22 Vgl. HR 26 januari 1999, NJ 1999, 295, r.o. 3.6. 
23 Zie hierover nader het Algemeen Dee!. 
24 Cleiren acht de verdachte geen 'procespartil als gevolg van de niet-wederkerige verhouding in bevoegdheden 

en rechten tussen Openbaar Ministerie en de verdachte. De rechtsbetrelcking in het strafprocesrecht tussen beide 
procesdeelnemers moet, in tegenstelling tot die in het burgerlijk proces, immers als asymmetrisch worden 
gekenschetst. C.P.M. Cleiren, Een grensoversehrijdende verdachte?, in: J.L.M. Bock ea. (red.), Grensover-
schrijdend strafrecht, Arnhem 1990, p. 141-164, i.h.b. p. 149. Met een andere nuance: KS. Groenhuijsen, De 
ml van de mensen- en burgerrechten hide herziening van het Wetboek van Strafvordering van 1926, Delikt en 
Delinkwent 1989, p. 505-523, i.h.b. p. 522 en Th.A. de Roos, Verdediging van be1angen: het belang van de 
verdediging, oratie Maastricht Arnhem 1991, p. 28-29 en idem, Herziening van het strafproces: de verdediging 
uitgespeeld?, preadvies NW, HNJV deel 1, Zwolle 1994, p. 117-189, i.h.b. p. 126-129. 

25 Zie ander anderen: P. Mont, Kerte notifies over de raadsman in strafzalcen; in: Chi. Enschede ea. (red.), Naar 
ear en geweten (Liber Amicorum J. Rernmelink), Anthem 1987, p.383-39! i.h.b. p.387; Th.A. de Roos (1991), 
a.w., p. 33 en G.J.M. Corstens, a.w., p. 89. 
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met name gevolgen voor de proceshouding die van de verdachte en zijn verdediging mag worden 
gedist." 

In de tweede plaats gaat het voor wat betreft de verhouding tussen de raadsman en de verdachte 
om de vraag of, en zo ja, in hoeverre de verdediging en de verdachte in het strafproces functioneel 
vereenzelvigd dienen te worden en derhalve als een den en ondeelbare procespartij dienen te worden 
aangemerIct. Het antwoord op deze vraag kan slechts worden gegeven aan de hand van de geldende 
normering voor deze verhouding. De verhouding tussen verdachte en raadsman wordt dienaan-
gaande in de eerste plaats opgevat als een overeenkomst van opdracht, meer bepaald een last-
geving, in het kader van Boek 7, titel 7 BW. Uit deze privaatrechtelijke overeenkomst volgt dat 
de verdachte opdrachtgever is aan de uitvoerder, zijn advocaat. Met andere woorden; de wil van 
de verdachte terzake van zijn verdediging is uitgangspunt van het handelen van de advocaat. Daar-
naast wordt de verhouding verdachte-raadsman slechts in beperkte mate genormeerd door het 
Wetboek van Strafvordering (in het bijzonder art. 27-51, 331, 503 lid 1 en 509d lid 3 WvSv). 
Tenslotte wordt de verhouding verdachte-raadsman in belangrijke mate genormeerd door de Advo-
catenwet (in het bijzonder art. 3, 10 en 46-60a AW), de toepasselijke tuchtrechtspraak en de door 
de Nederlandse Orde van Advocaten en de intemationaal opgestelde gedragsregels voor advo-
caten." Uit art. 5-11 Gedragsregels voor advocaten inzalce de verhouding client-advocaat wordt 
duidelijk dat de wil van de client in het handelen van de advocaat centraal staat. De privaat-
rechtelijke grondslag van de relatie nassen de raadsman en verdachte heeft voor wat betreft het 
hiervoor behandelde tot gevolg dat binnen de structuur van het strafproces in beginsel slechts de 
verdachte mag worden opgevat als 'procespartiy. 

De juridische verhouding tussen raadsman en verdachte lijkt door enkele ontwikkelingen de 
laatste jaren meer verengd. Zo mag de raadsman, ook indien de verdachte afwezig is, het woord 
voeren narnens de verdachte.' Ter nadere invulling van de verhouding tussen de raa.dsman en de 
verdachte in het strafproces stellen art. 331, 503 lid 1 en 509d lid 3 WvSv dat elke bevoegdheid 
van de verdachte die in het kader van de regeling van het onderzoek ter terechtzitting is geregeld, 
ook aan de raadsman toekomt die de verdachte ter terechtzitting bijstaat of de daartoe gemachtigde 
raadsman. In beginsel zijn dit de processuele bevoegdheden, welke door de verdachte in het kader 
van de behandeling van de zaak door de rechtbank kunnen worden uitgeoefend.' Echter, over de 
precieze reilcwijdte van het handelen door de gemachtigde raadsman - maar ook over dat van de 

26 Zie hierover par. 3.3.3.1 infra. 
27 Verschillende bepalingen uit de Advocatenwet zijn nader uitgewerkt in de Gedragsregels (laatstelijk gewijzigd 

22 september 1998). Zie ook de Gedragscode voor advocaten van de Europese gemeenschap, aanvaard door 
de vertegenwoordigers van de balies van de Europese Gemeenschap in plenaire vergadering van de CCBE te 
Straatsburg op 28 olctober 1988. Deze regels vormen echter geen bindend toetsingskader, maar zijn als 
normeringskader slechts bedoeld als richtlijn voor de advocaat en de tuchtrechter. Zie art. 1.1. Gedragregels en 
HvD 23-98-1993, nr. 1787, Adbl. 1994, p. 165. Vgl. S. Boelcman, Het huidige advocatentuchtrecht, Zwolle 1998. 

28 Zie art. 279 WvSv, wat als de neerslag van de uitleg van het Europese Hof inzake de rechtsbijstand bij verstek 
dient te worden opgevat. Zie in dezen EHRM 23 november 1993, Publ. ECHR. Series A Vol. 277 
(Poitrimol)/NJ 1994, 393; EHRM 22 september 1994, Publ. ECHR, Series A Vol. 297-a (Lala) en EHRM 22 
september 1994, Publ. ECHR, Series A Vol. 297-b (Pelladoah)/NJ 1994, 733. Zie tevens onder andere: HR 
3 januari 1995, NJ 1995, 517; HR. 25 november 1997, NJ 1998, 263 en HR 26 mei 1998, NJ 1998, 677. Zie 
nader hierover J. WOretshofer, Verdediging bij afwezige verdachte, Delikt en Delinkwent 1998, p. 1034-1059; 
M.J.A. Plaisier, Het verstek in strafzaken, s.l. 1999 en Deelrapport 2 (Berechting in aanwezigheid en 
betekening van de dagvaarding). 

29 Kamerstuldcen II 1995-1996, 24 692, nr 3, p. 13; Kamerstulcken 11 1996-1997, 24 692, nr 5, p. 3 en nr 6, p. 6. 
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niet-gemachtigde - bestaat enige onduidelijkheid.' De juridische verhouding tussen verdachte en 
raadsman, zoals bepaald in art. 331, 503 lid 1 en 509d lid 3 WvSv, wordt voor het gerechtelijke 
vooronderzoek op gelijke wijze bepaald in art. 241b in de Wet van 27 mei 1999 tot partiele 
wijziging van het Wetboek van Strafvordering (herziening van het gerechtelijk vooronderzoek)2 1  
In de Memorie van Toelichting op het laatst genoemde art. worden de regelingen van de bevoegd-
heden van de raadsman in art. 51 en 450, onder a WvSv als een specialis beschouwd." 

In het genoemde juridische kader past ook de optiek van de partijdigheid van de verdediging 
in strafzalcen. De verhouding tussen verdachte en raarlsman en de positie van de verdediging in 
strafzaken is menig maal onderwerp van discussie geweest. Zo is het onderwerp besproken in de 
preadviezen van 1922, 1933, 1939, 1950 en 1969 voor de Algemene Vergadering der Neder-
landsche Advocaten-Vereeniging en de preadviezen van 1934, 1940 en 1939 voor de Algemene 
Vergadering der Nederlandsche Juristen-Vereeniging. Dienaangaande kan worden gesteld dat in 
het algemeen de raadsman partijdig en volstrekt eenzijdig de belangen van de verdachte dient te 
behartigen." In de huidige opleidingsliteratuur van de Nederlandse Orde van de Advocaten wordt 
op dit punt gesteld dat het uitgangspunt voor de raadsman moet zijn dat hij 'met volstrekte een-
zijdigheid en een volledige partijdigheid' de belangen van zijn client behartigt. De partijdigheid 
dient echter niet subjectief (vereenzelviging met de client en diens belangen) maar objectief 
(onpartijdigheid in de zin van belangenbehartiging van de verdachte wiens schuld nog client te 
worden vastgesteld) te worden ingevuld. De raadsman in strafzaken is met andere woorden een 
partijdige, onafhankelijke vertrouwenspersoon." Ook de genoemde Gedragsregels voor advocaten 
(de preambule) en de Gedragscode voor advocaten van de Europese gemeenschap (art. 2.1.1. en 
212. betreffende de onafhankelijkheid van de advocaat) geven aan dat de advocaat bij de beharti-
ging van de belangen van zijn client principieel partijdig en onafhankelijk is en zich niet dient te 
laten leiden of belemmeren door andere belangen. In dat kader dient ook de geheimhoudingsplicht 
van de raadsman te worden geplaatst. Tuchtrechtelijk wordt de geheimhoudingsplicht van de 
raadsman ook gezien als een fundamenteel beginsel dat de raadsman in de uitoefening van zijn 

30 Zie Tam Spronken, Het mandaat van de advocaat, redactioneel in Nieuwsbrief Strafrecht 1998, p. 66-69 en 
E.S.G.N.A.I. van de Griend en A.M. van Woensel, De gemachtigd raadsman ter terechtzitting, Trema 1999, p. 
46-52, i.h.b. p. 48-49. 

31 Staatsblad 1999, nr. 243. Terzake van de inwerkingtreding van het genoemde art. bestaat vooralsnog enige 
onduidelijkheid, omdat bij de genoemde wet is bepaald dat het Mdstip waarop de wetswijzingen voor het Wetboek 
van Strafvordering in werIcing zullen treden voor de onderdelen verschillend kan zijn. Zie art. XIV, Staatsblad 
1999, nr. 243, p. 22. 

32 Kamerstukken II 1992-1993, 23 251, tir 3, p. 49-50 . 
33 Zie reeds D. Simons, De advocaat en het strafproces, Tijdschrift voor Strafrecht 1921, p. 357-368; idem, De 

advocaat en het strafproces, Advocatenblad 1922, p. 24-26; RD. (Al Hankes Drielsma), De raadsman in het 
nieuwe strafproces, Advocatenblad 1922, p. 69-73; E.H. Hijmans, De advocaat in strafzaken, Tijdschrift voor 
Strafrecht 1923, p. 399-406 en G. Oskam, De positie van den advocaat in het nieuwe strafprocesrecht, NIB 1924 
p. 193-196. Meer recent: E. d'Oliveira-Prakken, De rol van de advocaat in het strafproces, in: G.P.Hoefnagels 
(red.), Help, ik word geholpen, Deventer 1973, p. 77-85; P. Ingelse, Zijn advocaten gewone mensen? of de taak 
van de advocaat in het strafproces, Advocatenblad 1980, p. 469-472; P. Mout tap., p. 383-391; F.H. Koster, 
Vanzelfsprekende verdediging, Proces 1988, p. 169-174; T. Praldcen, Verdediging: hoezo equality of arms?, 
NJB 1990, p. 887-893; Th.A. de Roos (1994), a.w., p. 132; T. Prakken, De grondslagen van de strafvordering 
volgens Knigge en De Roos, NJB 1994, p. 739-743; G. Spong, Leugens om bestwil, s.l. 1997, p.21-29  en E.Ph.R. 
Sutorius, a.w, p. 1-78. 

34 J. Bolcsem ca. (red.), a.w., p. 15-16 en 19. 
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beroep in acht dient te nemen en waarop clienten met het oog op een juiste behartiging van hun 
belangen onvoorwaardelijk moeten kunnen vertrouwen.' 

Ondanks de gelijkschakeling van de verdachte en zijn raadsman voor wat betreft de toegekende 
bevoegdheden en de genoemde partijdigheid van de raadsman, komt de raadsman bij de uitoefening 
van de betreffende bevoegdheden een eigen verantwoordelijkheid en een zekere beleidsvrijheid 
toe die zijn handelen op specifieke wijze normeren. Zo stelt art. 9 Gedragregels dat de advocaat 
volledige verantwoordelijkheid draagt voor de behandeling van de zaak, afgaande op de kennelijke 
wil van de client. De raadsman dient bij de uitoefening van zijn bevoegdheden uitsluitend met 
wettelijk en processueel geoorloofde middelen en met inachtneming van de grenzen van juridisch 
kwaliteit en behoorlijkheid te werk te gaan. Belangrijk in dezen is art. 10 Advocatenwet: 

'De advocaten oefenen de pralctijk uit overeenkomstig de bevoegdheden en vereisten, bij de Wetboeken van 
burgerlijke rechtsvordering en strafvordering en de bij bijzondere wetten en besluiten gegeven en gevorderd, 
en overeenkomstig deze wet en de daarop berustende verordeningen en besluiten.' 

Voor wat betreft de inachtneming van de grenzen van juridisch kwaliteit en behoorlijkheid gaat 
het vooral om de norrnering die volgt uit art. 3 en 46 Advocatenwet. 36  Tuchtrechtelijk is dienaan-
gaande vastgesteld dat een raadsman een ruime mate van vrijheid heeft om de belangen van zijn 
client te behartigen op een wijze als hem in overleg die client goeddunkt. Binnen dat kader is 
tuchtrechtelijk vastgesteld dat de raadsman bij de behandeling van een zaak de leiding heeft en 
vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid -onder de voorwaarde van genoegzame en tijdige kennisge-
ving aan zijn client - dient te bepalen met welke aanpak van zalcen de belangen van zijn client het 
beste zijn gediend. 

De raadsman komt derhalve een professionele beleidsvrijheid toe, maar deze is evenwel niet 
absoluut. De vrijheid van de raadsman vindt zijn beperking in de tuchtrechtelijke normering om 
zich bijvoorbeeld te onthouden van stellingen waarvan hij de onwaarheid kent of redelijkerwijs 
of aanstonds kan kennen. De advocaat client met inachtneming van zijn eigen professionele normen 
de door zijn client ingenomen procespositie en standpunt zo goed mogelijk verdedigen, waarbij 
hij anders dan zijn client, op grond van regel 30 Gedragregels en art. 4.4. Gedragscode voor advo-
caten van de Europese gemeenschap bijvoorbeeld niet naar eigen goeddunlcen feitelijke gegevens 
mag verstreldcen waarvan hij weet, of althans behoort te weten, dat die onjuist zijn. Daarbij mag 
hij zolang in redelijkheid aanwijzingen van het tegendeel ontbreken, afgaan op de juistheid van 
de hem door zijn client verstrekte gegevens. 37  

35 HvD 10-6-87, nr 975, Adbl. 1988, P.  251 en HvD 11-5-1998, nr 2550. 
36 Uit de art. 3 lid 2 Advocatenwet opgenomen eed 	zweer (beloof) getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid 

aan de Grondwet, eerbied voor de rechterlijke autoriteiten, en dat ik geen zaak zal aanraden of verdedigen, die 
ik in gemoede niet gelove rechtvaardig te zijn) volgt dat een advocaat zich dient te houden aan de normen van 
de normale beleefciheid en functioneel respect voor de wijze waarop de andere procesdeelnemers (rechter en 
OvJ) hun taken vervullen. Uit art. 46 Advocatenwet volgen drie belangrijke gedragsregels: a) zorg voor de 
behartiging der toevertrouwde belangen, b) naleving van de verordeningen van de Nederlandse Orde en c) 
handelen overeenkomstig een behoorlijk advocaat betaamt. Zowel regel a) als c) zijn verder uitgewerkt in de 
genoemde Gedragsregels. 

37 J. Bolcsem e.a. (red.), a.w., p. 15-19. Zie tevens art. 6 lid 2 en 30 Gedragsregels voor advocaten en art. 1 Richtlijn 
ter voorkoming van betroldcenheid van de advocaat bij criminele handelingen, i.w.tr. 15 september 1995, Adbl. 
1995, p. 809-814. HvD 3-3-1986, nr. 852, Adbl. 1986, p. 513 en HvD 22-4-1991, nr. 1479. 
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Dienaangaande wordt oak in de Gedragsregels gesteld dat een advocaat een wezenlijke rot in 
de rechtsbedeling vervult en een goede rechtsbedeling dient te bevorderen, waarbij een goede be-
roepsuitoefening als een openbaar belang wordt ornschreven. In die verhouding heeft de advocaat 
zich te onthouden van handelingen waardoor het vertrouwen in de advocatuur kan worclen geschaad. 
Hij mag zich in die hoedanigheid bijvoorbeeld niet bedienen van middelen die niet in verhouding 
staan tot het beoogde doel. De advocaat zal op grond van art. 1.3. Gedragsregels bij een conflict 
van plichten in het oog dienen te houden dat 'weliswaar de behartiging van de toevertrouwde 
belangen van zijn client zijn eerste tank is, doch dat hij deze tank dient te verrichten in overeen-
stemming met het openbaar belang bij een behoorlijke beroepsuitoefening, waarvoor een enkele 
maal zelfs het belang van zijn client zal moeten wijken'. Dienaangaande stelt De Roos dat ook niet 
alle belangen van de verdachte, zoals onoorbare belangen als het verborgen blijven van de door 
misdrijf verkregen buit, mogen worden verdedigd.' 

De genoemde professionele beleidsvrijheid kan in het kader van het voeren van een strafzaak 
op grond van de eigen aard van het strafproces tuchtrechtelijk echter beperkt(er) zijn.' Door het 
Hof van Discipline is uitgemaalct dat de vrijheid van de raadsman in strafzaken zijn beperkingen 
heeft en dat de raadsman zich dient te onthouden van at wat, naar redelijIcerwijs valt te verwachten, 
aan de rechtmatige waarheidsvinding door de justitiele autoriteiten nadeel zal berokkenen.' Zo 
client de raadsman indien zijn client is gedetineerd en onderworpen is aan beperlcingen, het opspo-
ringsbelang niet te schaden en dient hij zich in beginsel ervan te onthouden getuigen vooraf te horen 
die door het Openbaar Ministerie zijn gedagvaard of opgeroepen.t' Ook het doorgeven van 
informatie aan derden waardoor de opsporing wordt belemmerd, wordt als tuchtrechtelijk onjuist 
handelen bestempeld. c  

3.3. 1. I Al dan niet verplichte toevoeging 
De hiervoor beschreven verhouding tussenraadsman en client wordt wederom ter discussie gesteld 
bij een nadere bestudering van de verdediging in strafzaken voor wat betreft het voorgestelde drie 
sporenstelsel. In dat kader wordt in dit deelonderzoek in de eerste pinatS voorgesteld om in de zware 
procedure verplichte toevoeging van een raadsman in te voeren. 

Gezien ons voorstel is het van belang om wat langer stil te blijven staan bij de huidige regain 
van toevoegingen. 

Vanaf 1 januari 1994 worden alle toevoegingen in strafzalcen feitelijk afgegeven door het Bureau 
Rechtsbijstandvoorziening van de Rand voor de Rechtsbijstand. Bij de beoordeling van aanvragen 
om rechtsbijstand en de daarop te nemen beslissing heeft het bureau van de Rand voor Rechts-
bij stand acht te slaan op bepalingen die zijn geformuleerd in de Wet op de Rechtsbij stand. Op grand 
van deze wet zijn in een drietal AmvB's nadere regels gesteld, te weten: het Besluit rechtsbijstand-
en toevoegingscriteria; het Besluit draagkrachtcriteria rechtsbijstand en het Besluit vergoedingen 

38 Th.A. de Roos (1991), a.w., p. 8. 
39 S. &Delo:Ilan, a.w., p. 54-65; HvD 6-5-1997, nr. 2339; HvD 2-12-1996, nr. 2242, Adbl. 1997, p. 879 en HvD 

18-03-1991, nr. 1477, Mb!. 1992, p. 552. 
40 HvD 18-12-1989, nr. 1193, Adbl. 1990, p. 202. 
41 RvD Den Bosch 24-10-1988, Mb!. 1989, p. 570. 
42 HvD 8-4-1993, Adbl. 1994, nr. 9408. 
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en rechtsbijstand 1994. 4' In het vervolg zal nog slechts worden ingegaan op de toevoegingen in 
eigenlijke strafzaken. 

Het Bureau van de Raad voor Rechtsbij stand verstrelct straftoevoegingen in geval van eigenlijke 
strafzaken, met strafzaken samenhangende zaken en met strafzaken gelijkgestelde zaken. Bij de 
eerste goep - de eigenlijke strafzaken - is de toevoeging, ambtshalve en op verzoek, gebaseerd 
op de art.en 40,41 respectievelijk 42 lid 3 WvSv j° 44 lid 1 Wet op de rechtsbijstand. Een straf-
toevoeging kan daarnaast worden verstrelct in die gevallen waarin andere personen dan verdachten 
zich krachtens het WvSr of het WvSv door een advocaat kunnen laten bijstaan (art. 44 lid 1 WRB). 
Het gaat daarbij veelal om zaken die samenhangen met het strafproces, zoals beklag over niet-
vervolging en de voeging als benadeelde partij. Tenslotte kan toevoeging plaatsvinden in gevallen 
van zaken die met strafzaken gelijk worden gesteld. Veelal is de verzoeker hier een veroordeelde 
of iemand die uit andere hoofde rechtens van zijn vrijheid is beroofd. Het gaat daarbij o.a. om zaken 
die voortvloeien uit de Uitleveringswet, de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische zieken-
huizen, de Vreemdelingenwet en de Beginselenwet Gevangeniswezen. 

Toevoeging van een raadsman kan in de eerste plants ambtsha1ve plaatsvinden en wel aan 
diegene die rechtens van zijn vrijheid is beroofd. Het te beschermen belang is dat een ieder ten 
aanzien van wie vrijheidsbeneming kan worden toegepast daartegen, voorzien van rechtsbijstand, 
moet kunnen opponeren. Dezelfde toevoeging geldt voor andere kwetsbare groepen als psychia-
trische patienten en minderjarigen. 

Ambtshalve toevoeging in eigenlijke strafzaken vindt plants aan inverzekeringgestelde 
verdachten, aan voorlopig gehechte verdachten en aan minderjarige verdachten." Elke verdachte 
die op voet van art. 57 WvSv in verzekering is gesteld kan bijstand van een advocaat krijgen. Aan-
wijzing van advocaten geschiedt door het Bureau van de Rand voor Rechtsbij stand. Hiertoe zijn 
in elk arrondissement zogeheten piketdiensten in het leven geroepen. De toevoeging geldt voor 
de duur van de inverzekeringstelling. Dus tot het moment van invrijheidstelling van de verdachte 
dan wel het moment waarop de verdachte in bewaring wordt gesteld. 

Wanneer de bewaring of de gevangenhouding wordt bevolen, dan wel de vordering daartoe door 
het OM wordt gedaan, en de verdachte geen gekozen raadsman heeft, wordt aan de verdachte 
eveneens ambtshalve een raadsman toegevoegd. De toevoeging op grond van art. 41 WvSv geldt 
voor de gehele eerste aanleg waarin zij heefl plaatsgehad, dat wil zeggen tot het moment dat ofwel 
de beroepstermijn is verstreken ofwel de fonnaliteiten voor het instellen van een rechtsmiddel zijn 
verricht. 

Ten aanzien van strafrechtelijk minderjarige verdachten geldt een ruime toevoegingsregeling. 
Niet alleen in geval van een bevel inverzekeringstelling en een voorlopige hechtenis vindt 
ambtshalve toevoeging plaats, maar steeds wanneer vervolging wordt ingesteld terzake van een 
feit waarvan de rechtbanlc in eerste aanleg kennis neemt, ongeacht of wel of geen voorlopige hechte-
tns is bevolen. Daarnaast wordt aan de tninderjarige in twee gevallen, waarin het gaat om voorko-
ming van strafvervolging, ambtshalve een raadsman toegevoegd. In de eerste plants in de situatie 
waarin de Officier van Justine ingevolge art. 77f lid 1 sub b WvSr een alternatieve sanctie aanbiedt 

43 Deze AMVB's zijn vervolgens nader uitgewerkt in een aantal ministeriele besluiten, zoals het Besluit model 
toevoegingsbewijs en het Besluit model formulier aanvraag vergoeding. Tenslotte heeft de Raad voor Rechts-
bijstand zelf beleidsregels geformuleerd die zijn vastgesteld in het Handboek Toevoegen en het Handboek 
Vaststellingen. 

44 Alle rechtsbijstand is voor de verdachte kosteioos. Er wordt niet getoetst aan de draagkracht van de rechtzoekende 
en er wordt geen eigen bijdrage geheven. 
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teneinde strafvervolging te voorlcomen. Daamaast in de situate waarin de Officier van Justitie 
ingevolge art. 74 lid 2 WvSr voorwaarden stelt ter voorkoming van strafvervolging, mits daartnee 
een bedrag is gemoeid van 250 gulden. In al die gevallen is het belang voor de mindetjarige zo 
groot dat hij van rechtsbijstand moet zijn verzekerd. 

Conform art, 42 lid 1 WvSv vindt verplichte toevoeging op verzoek plants in het geval een 
verdachte rechtens van zijn vrijheid is beroofd en voor een andere zaak dan waarvoor hij gede-
tineerd is wordt vervolgd.' Voor hen geldt een systeem van verplichte ambtshalve toevoeging door 
het Bureau van de Raad voor rechtsbijstand op last van de voorzitter van de rechtbank of van het 
gerechtshof, maar slechts na een door de verdachte daartoe gedaan verzoek.' 

In alle gevallen dat de wet niet voorziet in een toevoeging op last van een rechterlijke autoriteit, 
kan de rechtzoekende het Bureau van de Rand voor Rechtsbijstand verzoeken een toevoeging te 
verstrekken. Het Bureau hanteert daarbij een aantal toevoegingscriteria (o.a. belang van de rechts-
pleging, draagkracht). Bovendien geldt volgens art. 43 lid 1 j° 35 lid 2 WRB dat in alle gevallen 
waarin geen ambtshalve straftoevoeging wordt verstrelct een eigen bijdrage !can worden opgelegd. 

Toevoeging in geval van verdenking van een overtreding vindt alleen plants indien het belang 
van de rechtspleging rechtsbij stand eist. Toevoegingen van een raadsman is dan geboden indien: 
a. redelijkerwijs te verwachten is dat een vrijheidsstraf of een ingrijpende strafrechtelijk maatregel 

zal worden gevorderd; 
b. met de strafzaak tevens aanzienlijke civielrechtelijke belangen op het spel staan; 
c. de uitkomst van de zaak van maatschappelijke betekenis is voor grote groepen rechtzoelcenden. 

De grand voor verplichte toevoeging van een raadsman in de zware procedure ligt in de eerste plaats 
in de omstandigheid dat het in de regel zal gaan om technisch-juridisch gecompliceerde zaken waar-
voor specifieke strafrechtelijke rechtsbij stand voor de verdachte onontbeerlijk is. Daarbij komt 
dat de emst van de ten taste gelegde strafbare feiten in de zware procedure voor de verdachte het 
opleggen van zware sancties tot gevolg kan hebben. Vanuit de uitgangspunten dat het strafgeding 
is gericht op de materiele waarheidsvinding en het contradictoire en dialoogIcaralcter van het strafge-
ding, waarbij de nadruk ligt op de behandeling van datgene wat in het kader van de interactie tussen 
de procesdeelnemers als relevant wordt ervaren, komt het ons met het oog op een betere rechtsbede-
ling voor dat rechtsbijstand in de zware procedure in beginsel niet mag ontbreken. In de regel zal 
bij zware zaken de verdachte ambtshalve op grand van art. 40 lid 2 en 3 en 41 WvSv reeds een 
raadsman toegevoegd hebben gelcregen. Echter, om dit voor de verdachte 'veilig te stellen stellen 
wij voor am tij dens de behandeling ter zitting bij de zware procedure in verplichte toevoeging van 
een raadsman voor de verdachte te voorzien. Het strafrechtelijke 'belang' van de 72alc is daardoor 
het criterium bij de afweging van verplichte toevoeging van een raadsman. 47  Deze verplichte 
toevoeging is naar onze mening dan oak een voorziening, welke in beginsel van overheidswege 
dient te warden verstrelct en waarbij de verdachte in geval van onvoldoende financiele draagkracht 

45 Te denlcen vak daarbij aan verdachten die een vrijheidsstraf ondergaan of met een rechterlijke machtiging in 
een psychiaixisch ziekenhuis zijn geplaatst of ter beschildcing zijn gesteld. 

46 Toevoeging blijfl overigens achterwege indien de vrijheidsberoving van korte duur is. 
47 Zie voor ten gelijlcsoortige grond voor advies inzake de procedure in cassatie in strafzalcen: de Cornmissie 

werkbelasting straflcamer Hoge Read (Commissie-Haak), De toegang tot de cassatierechter in strafzaken, Den 
Haag 1996. Zie voor een gelijksoortige grand voor advies inzake de civiele procedure: Commissie herijking 
omvang verplichte procesvertegenwoordiging (Commissie-Van Delden), a.w. 
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aanspraak kan maken op kosteloze rechtsbijstand, zoals geregeld in art. 43-44 Wet op de rechts-
bij stand." 

Tegen de verplichte toevoeging van een raadsman tijdens de zware procedure zou kunnen 
worden ingebracht dat hiermee de verdachte als het ware 'buiten spel' wordt gezet en mogelijk door 
het verplichtende karalcter van de toevoeging de vertrouwensrelatie tussen raadsman en verdachte/- 
client onder drulc komt te staan. In het kader van het uitgangspunt van het contradictoire en 
dialoogkarakter van het strafgeding is het inderdaad zo dat de verdachte de mogelijIcheid dient te 
hebben op zijn proceshouding in vrijheid te bepalen en er tussen verdachte en raadsman inderdaad 
een vertrouwensrelatie dient te bestaan. Voor wat betreft beide tegenwerpingen geldt dat hiervoor 
geen grond bestaat. De inbreng van de verdachte in zijn verdediging en de relate met zijn raadsman 
wordt niet anders met de invoering van verplichte toevoeging in de zware procedure. De verdachte 
blijft ook met verplichte toevoeging degene die in de relatie raadsman-verdachte/client inhoudelijk 
de verdediging in belangrijke mate stuurt. Dit volgt niet alleen uit de lastgevingsovereenkomst, 
welke juridisch de verhouding tussen raadsman en verdachte/client bepaald, maar ook uit de reeds 
genoemde art. 5-11 Gedragsregels voor advocaten inzake de verhouding met de client.' In dat kader 
kan tevens worden opgemerkt dat verplichte toevoeging in de zware procedure niet in strijd is met 
art. 6 EVRM. Art. 6 lid 3, sub c EVRM stelt weliswaar in de eerste plaats dat de verdachte het recht 
heeft 'to defend himself in person'tzichzelf te verdedigen', maar uit de uitspraak in de zaak Gillow 
zou kunnen worden afgeleid dat verplichte toevoeging in dezen geen strijd op hoeft te leveren met 
het recht op een behoorlijk proces, meer bepaald het daarin opgenomen recht van 'access to court'." 

Tenslotte dient in dit kader gewezen te worden op de aansluiting van het voorstel tot verplichte 
toevoeging op de in art. 437 lid 2 (en 3) en 447 lid 5 WvSv voorgestelde verplichting voor de 
verdachte om bij het instellen van beroep in cassatie door een gespecialiseerde advocaat een cassa-
tieschriftuur met den of meer middelen in te laten dienen. Dit laatste wordt voorgesteld in het 
rapport van de Comrnissie-Haak, in het wetsvoorstel 26 027 en bestaat reeds bij het instellen van 
cassatieberoep in economische strafzaken (art. 56 WED).' 

Voor de lichte procedure wordt voorgesteld het huidige stelsel van rechtsbijstand (gekozen of 
toegevoegd op grond van artilcel) te handhaven. De voorliggende zaken zijn in de lichte procedure 
in de regel niet technisch-juridisch gecompliceerd van aard en de betreffende strafbare feiten en 
de daaraan gekoppelde sancties niet dusdanig emstig en zwaar dat hiervoor verplichte toevoeging 
van specifieke strafrechtelijke rechtsbijstand dient te worden ingesteld. De verplichting tot toe-
voeging blijft evenwel gelden voor de gevallen waarin de verdachte gedetineerd is. Met de hand- 

48 Daartoe zal dan ook, gelijk het voorstel van de voomoemde Commissie-Haak, de Wet op de rechtsbijstand 
gewijzigd dienen te worden. 

49 Zie par. 3.3.1 supra. 
50 EHRM 24 november 1986, Publ. ECHR, Series A Vol. 109, par. 69 (Gillow), waar het ging om de omstandigheid 

dat alleen een advocaat hoger beroep rnocht instellen. 
51 Zie voor wat betreft het wetsvoorstel 26 027 (Kamerstukken 11998-1999, 26 027, nr 204) in dezen art. 437 lid 

2 en 3 WvSv (nieuw): 
2. De verdachte door of namens wie beroep in cassatie is ingesteld, is op straffe van niet-ontvankelijIcheid 
verplicht binnen twee maanden nadat de in het eerste lid van art. 435 bedoelde aanzegging is betekend, bij de 
Hoge Raad door zijn raadsman een schriftuur te doen indienen, houdende zijn middelen van cassatie. 
3. De benadeelde partij is bevoegd binnen een maand nadat de in het tweede lid van art. 435 bedoelde aanzegging 
is betekend, harerzijds bij de Hoge Raad door een advocaat een schriftuur te doen indienen, houdende haar 
middelen over een rechtspunt hetwelk uitsluitend haar vordering betreft. Gedurende die tijd is zij bevoegd tot 
kennisneming van de processtuldcen. 
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having van het huidige regime van rechtsbijstand blijft het voor de betreffende verdachte mogelijk 
om de benodigde strafrechtelijke rechtsbijstand te krij gen. 

De toevoeging van een raadsman (ambtshalve of op verzoek) tijdens de buitengerechtelijke 
procedure zalnaar onze mening achterwege kunnenblijven Op de verdediging tijdens de buitenge-
rechtelijke procedure wordt in paragraaf 3.3.2.1 nailer ingegaan. 

3.3.1.2 Domiciliekeuze 
In het kader van het deelonderzoek naar de berechting in aanwezigheid en betekening van de 
dagvaarding wordt voorgesteld de verdachte meer verantwoordelijk te achten voor zijn bereik-
baarheid en de betekening van gerechtelijke mededelingen. 52  Gepleit wordt voor de invoering van 
domiciliekeuze door de verdachte. Dit betekent dat de verdachte met het oog op het te voeren proces 
voor de betekening van betreffende gerechtelijke mededelingen wordt gehouden aan een door hem 
gekozen adres. In dit deelonderzoek wordt het voorstel tot een mogelijke domiciliekeuze bij de 
raadsman onderschreven. Indien de verdachte dit wenst, dient deze dotnicilie te kurmen kiezen 
bij zijn raadsman. Dit betekent dat de verdachte bij het opgeven van het adres waar de betekening 
van gerechtelijke medeclelingen aan de verdachte rechtsgeldig kan geschieden, ook het adres van 
zijn raadsman kan opgeven. Het adres van de marisman fungeert dan vervolgens als het adres 
waarop de betekening van gerechtelijke mededelingen aan de verdachte rechtsgeldig kan geschie-
den. 

Tegen deze mogelijke domiciliekeuze bij de raadsman zou, gelijk het voorgaande terzake van 
de verplichte toevoeging, lumen worden ingebracht dat hierdoor de advocaat gaat fungeren als 
functionaris van de rechtspleging, waardoor mogelijk de vertrouwensrelatie met zijn client other 
druk komt te staan. Daamaast zou kunnen worden tegengeworpen dat domiciliekeuze bij de 
raadsman strijdig lijkt met het uitgangspunt dat het in het contradictoire strafgeding zo dient te 
zijn dat de verdachte de mogelijkheid heeft om zijn proceshouding in vrijheid te bepalen. Ook op 
deze plants geldt naar onze mening dat voor beide tegenwerpingen geen gond bestaat. In de eerste 
plaats kan de raadsman de domiciliekeuze van de verdachte afwijzen. Dit betekent dat domicilie-
keuze bij de raadsman afhankelijk is van de instenuning van de raadsman. Echter, indien de raads-
man zich op grond van art. 39 WvSv stelt of op grond van art. 40-42 WvSv wordt toegevoegd, 
dient er in de regel van nit gegaan te worden dat domiciliekeuze van de verdachte bij de raadsman 
wordt geaccepteerd. Dit betekent dat de verdachte bij het opgeven van het adres waar de betekening 
van gerechtelijke mededelingen aan de verdachte rechtsgeldig kan geschieden, naast het adres van 
zijn raadsman tevens een ander adres dient op te geven waar hij feitelijk kan worden bereilct. Even-
tuele administratieve problemen dienaangaande, zoals deze in de Memorie van Toelichting bij de 
kamerstulcken van de Wet van 24 april 1985, Stb 1985, 236 inzake de betekeningsvoorschriften 
bij het idee van domiciliekeuze naar voren zijn gebracht, 'Quillen, zoals ook in het deelonderzoek 
naar de berechting in aanwezigheid en betelcening van de dagvaarcling wordt voorgesteld, eenvoudig 
worden opgelost bij de opgave van het betekeningsadres de verdachte door middel van een voor-
gedrukt formulier hier op te wijzen. Tenslotte achten wij de laatst genoemde tegenwerping bij de 
domiciliekeuze van de verdachte bij de raadsman niet steekhoudend. Een domiciliekeuze bij de 
raadsman achten wij niet in strijd met het uitgangspunt dat in het contradictoire strafgeding de 
verdachte de mogelijkheid dient te hebben op zijn proceshouding in vrijheid te bepalen. Op deze 
plaats wijzen wij hierbij op de mogelijlcheden van de betekening op grond van art. 408a j° 450 en 

52 Zie Deelrapport 2 (Berechting in aanwezigheid en betekening van de dagvaarding). 
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588 WvSv. Op g;rond van de genoemde bepalingen kan de gemachtigde raadsman fungeren als 
degene aan wie de oproeping om op een bepaalde datum ter terechtzitting te verschijnen rechts-
gelding is betekend. Alleen indien de raadsman instemt met de aan zijn aches gekozen domicilie 
zal deze verantwoordelijk zijn voor het kennisgeven van de inhoud van de gerechtelijke mede-
delingen aan de verdachte. De genoemde bezwaren zijn op dit punt nog minder klemmend indien 
men tevens het voorstel tot verplichte toevoeging voor de zware procedure in deze discussie laat 
meewegen. 

Zowel het Openbaar Ministerie als de verdachte en zijn verdediging zijn te beschouwen als 
procespartijen in het strafproces in de bovengenoemde formele zin. Niet alleen voor de verdachte 
en zijn verdediging, maar ook voor het Openbaar Ministerie geldt dat deze niet als partij eenzijdig 
tegenover de andere partij staat. Voor de verdachte en zijn verdediging geldt dit op grond van de 
omstandigheid dat deze, gezien zijn bevoegdheden en rechten, niet als een gelijkwaardige proces-
partij ten opzichte van het Openbaar Ministerie kan worden gezien.' Voor het Openbaar Ministerie 
geldt dit als gevolg van de omstandigheid dat het Openbaar Ministerie niet slechts als een behartiger 
van de bestuurlijke overheid dient te worden gezien, maar een eigen specifieke verantwoordelijk-
heid draagt voor de wijze waarop de hem ter beschildcing staande bevoegiheden worden ingezet 
ter verwezenlijking van de rechtshandhaving in het algemeen en in de concrete strafzaak in het 
bijzonder.' In dezen wordt de wettelijke opdracht en het handelen van het Openbaar Ministerie 
binnen het strafproces (mede) opgevat als een rechterlijke of magistratelijke tank. Dit betekent voor 
de verhouding tot de verdachte en zijn verdediging in de eerste plaats dat het Openbaar Ministerie 
bij zijn beslissingen zich rekenschap dient te geven van de rechtsbelangen die voor de verdachte 
op het spel staan.' Ten aanzien van de verdediging is in dezen tuchtrechtelijk uitgemaakt dat het 
in het kader van een behoorlijke rechtspleging en de bevordering van een eerlijk proces tot de taak 
van het Openbaar Ministerie behoort te controleren of een advocaat zijn tank naar behoren 

53 Zie in dezen par. 3.3.1 supra. De verdediging in strafzaken staat volgens een brief van de Minister van Justitie 
ten opzichte van het Openbaar Ministerie in een antagonistische verhouding. Brief van de minister van 26 oktober 
1989, inzake de vergadering van de Procureurs-generaal bij de gerechtshoven, gericht aan de Orde van Advocaten, 
Advocatenblad 1990, P.  79-83, i.h.b. p. 82. 

54 Zie onder andere: J. Remtnelinlc, Het Openbaar Ministerie ter discussie, VR 1968, p. 169-174 en 193-197; A.C. 
't Hart, Om het OM, (oratie KUB), Zwolle 1976; L.C.M. Meijers, Een bedreigd evenwicht. Opmerkingen over 
de positie van het Openbaar Ministerie tussen bestuur en rechter, RM Themis 1987, p. 24-33; idem, Het einde 
van de onpartijdigheid. Van openbaar ministerie tot departementale vervolgingsdienst, RM Themis 1991, p. 170- 
174; J. Remmelink, De officier van justitie, magistraat of bestuursorgaan?, Trema 1991, p. 167-179; H. de 
Doelder, Het OM in positie, (oratie EUR), Arnhem 1988; idem, Van paasbrief tot herfstweer, Delikt en 
Delinkwent 1992, p. 911-921; A.C. 't Hart, Openbaar Ministerie en rechtshandhaving, Arnhem 1994 en idem 
in zijn annotatie bij HR 12 januari 1999, NJ 1999, 450. 

55 Zo dient de officier van justitie in een concrete zaak niet alleen belastend maar ook het ontlastende bewijsmateriaal 
over te leggen. Zie bijvoorbeeld EHRM 16 december 1992, Publ. ECHR, Series A Vol. 247, par. 36 (Edwards); 
de in 1990 in VN-verband aangenomen Guidelines on the Role of the Public Prosecutor; de door de International 
Association of Prosecutors aangenomen Standards of Professional Responsibility and Statements of Essential 
Duties and Rights of Prosecutors en de komende Gedragscode Openbaar Ministerie (sub 1112). De Roos stelt 
in dezen dat het Openbaar Ministerie en de verdachte uiteenlopende, maar niet per se contraire doeleinden 
nastreven. Th.A. de Roos (1994), a.w., p. 127. 
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uitvoert.' Het Openbaar Ministerie wordt op grond van de genoemde tank in het kader van het 
tuchtrecht vox advocaten dan ook als rechtstreelcse belanghebbende (met een specifiek en redelijk 
eigen belang) aangemerkt en heeft derhalve de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Raad 
van Discipline van de Orde van Advocaten indien een raadsman een verdachte/client onvoldoende 
bijstaat." De geschetste verhouding tussen de verdachte en zijn verdediging en het Openbaar 
Ministerie komt het sterkst tot uitdrulcking in de voorgesteldebuitengerechtelijke procedure waarbij 
aan het Openbaar Ministerie de bevoegdheid wordt verleend om boetes op te leggen. 

3.3.2.1 Verdediging tijdens de buitengerechtelijke procedure 
In de buitengerechtelijke procedure heeft het Openbaar Ministerie de bevoegdheid om aan de 
verdachte terzake van het begaan van strafbaar feit een boete op te leggen." De onafhankelijke 
strafrechter is, in tegenstelling tot de lichte en de zware procedure, in de buitengerechtelijke 
procedure geen procesdeelnemer, althans Met in eerste instantie. Bij het opleggen van een boete 
staat enkel het Openbaar Ministerie als beslissende instantie tegenover de verdachte en eventueel 
zijn verdediging. 

Ook in de buitengerechtelijke procedure heeft de verdachte recht op rechtsbijstand. Voor wat 
betreft het moment waarop de verdachte zich kan beroepen op het recht op rechtsbijstand in de 
huidige wettelijke regeling geldt dat de verdafhte op grond van art. 38 lid I WvSv te alien tijden 
bevoegd is den of meer raadslieden te Idezen. Voor de toegevoegde raadsman geldt op grond van 
art 40 42 WvSv dat deze aan de verdachte wordt toegevoegd op het moment dat de verdachte in 
verzekering is gesteld of op andere wijze van zijn vrijheid is beroofd en een vervolging tegen hem 
is aangevangen. 

Verder geldt voor de buitengerechtelijke procedure dat de verdachte zich kan beroepen op het 
recht op rechtsbijstand op grond van art 6 EVRM. Daarbij wordt als uitgangspunt gehanteerd het 
moment waarop spraken is van het beginpunt van de 'criminal charge'. Het beginpunt van de 'crimi-
nal charge -veelal omschreven als de dies a quo- vangt aan vanaf het moment dater inhoudelijk 
spraken is van een 'charge' in de zin van art. 6 EVRM. Dit is gewoonlijk het moment van inbeschul-
digingstelling door de vervolgende instantie. Met andere woorden: het moment waarop de vervol-
gende instantie de verdachte officieel kenbaar maalct dat hij of zij een algemeen verbindend voor-
schrift heeft oveftreden op grond waarvan een bestraffende sanctie 'can worden opgelegd." Tijdens 
de buitengerechtelijke procedure is dat in beginsel het moment waarop de verdachte van het 
Openbaar Ministerie in kennis wordt gesteld van de omstandigheid dat aan hem een boete is opge-
legd. Deze uitleg heeft tot gevolg dat de rechtswaarborgen van art. 6 EVRM ook van toepassing 
zijn tijdens de buitengerechtelijke procedure. Nu de rechtswaarborgen van art. 6 EVRM lcunnen 
doorwerken in de buitengerechtelijke procedure is de vraag: in hoeverre geldt dit voor het recht 
op rechtsbijstand? 

56 HvD 2-12-1991, nr. 1548 en HvD 6-12-1993, nr. 1831, Adbl. 1994, nr. 9416. 
57 Zie onder andere: HvD 8-1-1990, nr. 1351, Adbl.. 1990, nr. 9010; HvD 2-12-1991, nr. 1548, Adbl. 1992, nr. 

9205; RvD Anthem 1-6-1992, Adbl. 1993, 9307; HvD 2-5-1994, nr. 1819, Adbl. 1994, nr. 9417 en HvD 9-9- 
1996, nr. 2088, Adbl. 1997, nr. 9716. Beide laatste genoemde uitspraken als voorbeelden van klachten door een 
(hoofd)officier van justitie betreffende de wijze waarop de raadsman de verdediging voert. 

58 Zie meer uitgebreid over omscluijving van de betroldcen persoon die in het kader van de buitengerechteffikc 
procedure is beboet, het Deelrapport 1 (Buitengerechtelijke afdoening). 

59 Maar het moment dat or inhoudelijk spralcen is van een 'charge' kan ook v6Or het moment van de officiate 
lcennisgeving liggen. Zie meer uitgebreid hierover Deelrapport 1(buitengerechtelijke afdoening). 
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Buitengerechtelijke bestraffing en bestraffing door bestuursorganen wordt door het Europese 
Hof niet in strijd geacht met art. 6 EVRM, mits de verdachte de zaak aan een onafhankelijke rechter 
kan voorleggen, waarbij de rechtswaarborgen van art. 6 EVRM worden nageleefd. 6°  Echter, deze 
wijze van bestraffing -in het onderhavige geval de buitengerechtelijke procedure, voorafgaand aan 
de onafhankelijke rechterlijke toetsing- brengt met zich mee dat niet volledig kan worden voldaan 
aan de rechtswaarborgen die art. 6 EVRM stelt. Dit impliceert dat vanaf het moment dater spraken 
is van een 'criminal charge' bij een buitengerechtelijke procedure niet alle in art. 6 EVRM besloten 
liggende rechtswaarborgen onverkort gelden. De verdachte kan slechts op die rechtswaarborgen 
aanspraak maken waarvan de naleving noodzakelijk moet worden geacht voor het bereiken van 
een behoorlijk proces. 61 Voor wat betreft het recht op rechtsbijstand van de verdachte in de buiten-
gerechtelijke procedure geldt in dezen dat dit recht op grond van art. 6 EVRM niet een absoluut 
recht is. Immers, nadat de verdachte op grond van de buitengerechtelijke procedure door het 
Openbaar Ministerie een boete is opgelegd, kan deze beroep instellen op een onafhankelijk rechter, 
in welke procedure de verdachte op grond van de vigerende regeling dienaangaande zich kan laten 
bijstaan door een raadsman. Dit heeft voor het standpunt in deze deelstudie terzake van de verde-
diging in strafzalcen voor de buitengerechtelijke procedure het volgende tot gevolg. 

In de eerste plaats dient naar onze mening de verdachte in het kader van de buitengerechtelijke 
procedure zich te lcunnen laten bijstaan door een raadsman. Onder de huidige regeling in het Wet-
boek van Strafvordering is het voor de verdachte op grond van art. 38 WvSv reeds zo geregeld 
dat deze te alien tijde bevoegd is om een of meer raadslieden te kiezen. Deze mogelijkheid dient 
de verdachte terzake van een strafbaar feit in het kader van de buitengerechtelijke procedure ook 
toe te komen. Ondanks dat dit voor een buitengerechtelijke procedure op grond van art. 18 Grond-
wet niet is vereist en het recht in art. 6 EVRM in dezen geen absoluut karakter heeft, komt het ons 
voor dat vanuit de uitgangspunten dat het strafgeding is gericht op de materiele waarheidsvinding 
en het contradictoire en dialoogkaralcter van het strafgeding, met het oog op een betere rechtsbede-
ling het recht op rechtsbijstand in de buitengerechtelijke procedure niet mag ontbreken. Dit is 
eveneens in overeenstemming met de aanbeveling die de Association Internationale de Droit Penal 
heeft gedaan ten aanzien van wat wordt omschreven als 'bestuursstrafrecht': 

1(1)n simple cases, the procedure can and should be expedited, but the defendant should retain the right to 
be informed of the charges and evidence against him, the right to be heard, including the right to present 
evidence, and the right to counsel:' 

60 Dit onder de motivering: '(C)onferring the prosecution and punishment of minor offences on administrative 
authorities is not inconsistent with the Convention provided that the person concerned is enabled to take any 
decision thus made against him before a tribunal that does offer the guarantees of Art. 6'. EHRM 21 februari 
1984, Publ. ECHR, Series A Vol. 73, par. 49 en 56 (OztOrk); EHRM 25 augustus 1987, Pub!. ECHR, Series 
A Vol. 123, par. 57 (Lutz) en EHRM 24 februari 1994, Publ. ECHR, Series A Vol 284 par. 46 (Bendenoun). 

61 Zie nader Deelrapport 1 (buitengerechtelijke afdoening). Vgl. A. den Hartog, a.w., p. 119-125 en J.F.L. Roording, 
Sanctierecht in de belastingen en de sociale zekerheid, Nijmegen 1994, p. 24-25; Kamerstulcken 11 1994-1995, 
23 470, nr 8, p. 5-7 (inzake de fiscale boete-procedure) en P.J. Wattel in zijn annotatie onder EHRM 24 februari 
1994, Pub!. ECHR, Series A Vol. 284 (Bendenoun) in BNB 1994, 175. 

62 Aanbeveling 2 b) van de Association Internationale de Droit Penal voor het bestuursstrafrecht naar aanleiding 
van het XIVth International Congres on Penal Law, 'The legal en practical problems posed by the difference 
between criminal law and administrative penal law': Draft Resolutions, Revue Internationale de Droit Penal 1988 
(Vol. 59), p. 524 (cursivering TB en ARH). Zie nader over het bestuursstrafrecht in de Nederlandse context A.R. 
Hartmann en P.M. van Russen Groen, Contouren van het bestuursstrafrecht, Deventer 1998. 
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nit sluit tevens aan bij de in paragraaf 4.1.2 infra te behandelen rechtsgrond van het recht op 
rechtsbli stand in het bestuursproresreeht De verdachte kan dan, indien zich dat voordoet, een be-
roep doen op de regelingen betreffende rechtsbij stand aan minder draagkrachtigen en in aarunerlcing 
komen voor rechtsbij stand tegen betaling van een gelimite-erde eigen bijdrage. 

De verdachte in de buitengerechtelijke procedure komt naar onze mening echter niet in 
aanmerking vow ambtshalve toevoeging van een raadsman op grond van art. 40 lid 2 en 3 en 41 
WvSv of toevoeging van een raadsman op verzoek op grand van art. 42 WvSv. Het huidige stelsel 
van toevoeging van eenraadsman in strafzaken op grond van hetWetboek van Strafvordering dient 
immers slechts de gedetineerde verdachte en in de buitengerechtelijke procedure zal daar in de 
regel geen sprMce van zijn. Ook de uitleg door het Europese Hof van de rechten van de mens temake 
van art. 6 lid 3, sub c EVRM, meer bepaald de zinsnede 'when the interests ofjustice so requirein-
dien de belangen van een behoorlijlce rechtspleging dit eisen', dwingt in het geval van de buitenge-
rechtelijke procedure niet tot toevoeging van een raadsman. In verband met de geringe emst en 
ingewilciceldheid van mogelijke strafbare feiten en de daaraan gelcoppelde beperkte bestraffing door 
middel van een bestuurlijke boete, mag op grond van de uitleg van art. 6 lid 3, sub c EVRM toe-
voeging van een raadsman achterwege blij ven.' 

Tenslotte dient op deze plaats te warden opgemerkt dat de hiervoor weergegeven ingenomen 
standpunten terzake van rechtsbijstand in de buitengerechtelijke procedure - wel recht op rechtsbij-
stand, maar geen recht op toevoeging van een raadsman op grand van het Wetboek van Strafvor-
dering - consequenties hebben voor de wijze waarop de ontvankelijkheid van het verzoek van de 
verdachte tot rechterlijke toetsing van het boetebesluit van het Openbaar Ministerie dient te warden 
beoordeeld. Meer bepaald zal aan het verzoek van de verdachte tot rechterlifice toetsing van het 
boetebesluit geen al te hoge ontvankellilcheidseisen mogen worden gesteld. Immers, indien de ver-
dachte de buitengerechtelijke procedure zonder rechtsbijstand doorloopt, wordt door het stellen 
van hoge ontvankellilcheidseisen voor wat betreft de rechterlijke procedure de mogellilcheid tot 
een effectieve toegang tot de rechter onthouden. m  

3.3.3 De verhouding verdediging/rechter 

De verhouding van de verdediging in strafzaicen tot de strafrechter is slechts beperlct geregeld. In 
de eerste plants stelt art. 23 Wet op de rechtelijke organisatie dat leden van de rechterlijke macht 
geen contact met procespartijen mogen hebben over aanhangige of mogelijk aanhangige zalcen. 
Daamaast geeft art. 3 lid 2 Advocatenwet opgenomen eed (Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de 
Koning, gehoorzaamheidaan de Grondwet, eerbied voor de rechterlijke autoriteiten, en dat Lk geen 
zaak zal aanraden of verdedigen die ilc in gemoede niet gelove rechtvaardig te zijn') weer dat een 
advocaat zich client te houden aan de normen van de normale beleefdheid en functioneel respect 

63 Zie onder andere: EHRM 2 maart 1987, Pub!. ECHR, Series A Vol. 115, par. 56 (Monelli and Morris); EHRM 
28 maart 1990, Publ EC1111, Series A VoL 174, par. 44-47 (Granger); EHRM 24 mei 1991, Pub!. ECHR, Series 
A Vol. 205, par. 33-34 (Quaranta) en EHRM 10 juni 1996, Reports 1996-111, Vol. 10, par. 60-64 (Benham). 
Zie echter iets onduidelijker EHRM 28 oktober 1994, Publ. ECHR, Series A Vol. 300b, par. 75-76 (Boner) en 
El-IBM 28 olctober 1994, Pub!. ECHR, Series A Vol. 300c, par. 97-98 (Maxwell). Uitzondering kan in dezen 
worden gemaakt voor persoonlijke omstandigheden en ontwikkeling van de verdachte. Deze warden in de 
uitspralcen van het EHRM echter verdisconteerd in de complmdteit van her ter discussie staande fit Zie de reeds 
genoemde uitspraak in de zaak Quaranta en EHRM 25 september 1992, Publ. ECHlt, Series A Vol. 243, par. 
40 (Pham Hoang). 

64 Zie nader hierover Deelrapport 1 (Buitengerechtelijke afdoening). 
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voor de wijze waarop de andere procesdeelnemers, maar expliciet de rechter, hun taken vervullen. 
Dit artikel wordt nader ingevuld door de normering die volgt uit art. 46 Advocatenwet.' Tenslotte 
zijn in art. 4.1.- 4.5. van de Gedragscode voor advocaten van de Europese gemeenschap enkele 
formele regels terzake van betamelijk gedrag van de advocaat ten opzichte van de rechter 
opgenomen. Meer inhoudelijk komt de verhouding tussen de verdediging in strafzaken en de straf-
rechter tot uitdrulcking bij de vraag naar het oneigenlijk gebruik of misbruik van de processuele 
bevoegdheden. 

3.3.3.1 Misbruik van procesbevoegdheden 
In de afgelopen decennia blijkt dat de uitoefening van de aan de justitiele organen en in het 
bijzonder het Openbaar Ministerie toegekende bevoegdheden - waarvan vele een discretionair 
lcarakter hebben - nader worden genormeerd door de zogenaamde beginselen van een goede proces-
orde of behoorlijke strafrechtspleging." Hierdoor wordt het handelen van de justitiele organen, 
naast de geldende toepasselijke wettelijke normering, vooraf genormeerd en achteraf getoetst 
(tijdens het strafproces) aan ongeschreven rechtsnormen. Deze ongeschreven rechtsnormen 
fungeren als aanvullende gedrags- en sanctienorm, waarmee specifieke strafprocessuele behoor-
lijkheidgrenzen worden gesteld aan handelingen en beslissingen van organen en personen in het 
kader van strafvordering. 

De laatste jaren is de vraag actueel of de verdediging in strafzaken in gelijke zin als bijvoorbeeld 
het Openbaar Ministerie gehouden moet worden geacht aan de genoemde beginselen en indien 
dat het geval is, of de verdediging in strafzaken in het strafproces mag worden aangesproken op 
het schenden van die beginselen. In de regel wordt daarbij gesproken van misbruik van proces-
bevoegdheden. 67  In het kader van dit deelonderzoek wordt dienaangaande in de eerste plaats de 
vraag gesteld: brengt de procespositie van de verdediging in strafzaken tegen de achtergrond van 
de gekozen uitgangspunten met zich mee dat deze binnen het strafproces op basis van de zoge-
naamde beginselen van behoorlijke strafrechtspleging mag worden aangesproken op de uitoefening 
van de toegekende bevoegdheden? In andere woorden: impliceert de positie van de verdediging 
in strafzaken een aan strafprocessuele behoorlijkheidgrenzen gebonden verantwoordelijkheid ter-
zake van de uitoefening zijn bevoegdheden? In de tweede plaats is van belang het antwoord op 
de vraag naar de eventuele rechtsgevolgen van schending de strafprocessuele behoorlijkheidgrenzen 
door de verdediging in strafzaken. In het kader van dit deelonderzoek wordt dienaangaande de vraag 
gesteld: indien de verdediging in strafzaken aan strafprocessuele behoorlijIcheidgrenzen gebonden 
wordt geacht, mag de strafrechter bij schending van deze beginselen daaraan de kwalificatie 

65 Uit art. 46 Advocatenwet volgen drie belangrijke gedragsregels: a) zorg voor de behartiging der toevertrouwde 
belangen, b) naleving van de verordeningen van de Nederlandse Orde en c) handelen overeenkomstig een 
behoorlijk advocaat betaamt. Regel a) als c) zijn verder uitgewerkt in de genoemde Gedragsregels. 

66 Zie hierover uitgebreid C.P.M. Cleiren, Beginselen van een goede procesorde, Arnhem 1989 en idem, Identiteit 
van beginselen van behoorlijke strafrechtspleging en beginselen van behoorlijk bestuur?, Delilct en Delinkwent 
1990, p. 497-514. Cleiren stelt voor om, gezien het eigen karalcter en eigen dynamiek van het strafrecht, de 
spreken van algemene beginselen van behoorlijke strafrechtspleging. 

67 Zie hierover Mols, die stelt dat voor dit begrip nog geen heldere omschrijving voorhanden is. Mols geeft zelf 
de volgende omschrijving: 'Wie misbruikt maakt van recht is doende de goede gang van zaken van het strafproces 
te saboteren. Meer in het algemeen gaat het om obstructie en dat is een zodanig ernstig verwijt dat het niet licht 
gemaakt mag worden'. G.P.M.F. Mols, Misbruik van procesrecht, redactioneel in Nieuwsbrief Strafrecht 1999, 
nr. 5, p. 82-83, i.h.b. p. 82. 
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'misbruik van bevoegdhedens verbinden en op welke wijze dient dit oordeel in het strafproces te 
worden verdisconteerd? 

De meningen over de gelding van strafprocessuele behoorlijkheidgrenzen en daaraan verbonden 
strafprocessuele rechtsgevolgen voor de verdediging in strafzalcen zijn in de literatuur in zekere 
zin verdeeld. Zo wordt in deze lcwestie veelal benadrukt dat het belang van de verdediging auto-
noom is en de rechten en bevoegdheden van de verdediging in strafzaken niet van publiekrechtelijke 
aard zijn en derhalve niet als zodanig worden genormeerd." Polair stelt Prakken dienaangaande: 

'Als ik een zaak verdedig stalker alleen voor die client en heb ik geen boodschap aan welk algemeen belang 
don ook. Afgezien natuurlijk van de wensen van mijn client zijn mijn enige gyenzen mijn eigen verstand, 
kennis en geweten, de wet en de gedragsregels VOOT advocaten, waarbij voor allemaal geldt dat ze aan inhoud 
winnen wanneer ze van tijd tot tijd worden uitgedaagd.' 69  

In haar oratie stelt Pralcken op dit punt dat de raadsman, welke naar haar melting in het huidige 
Nederlandse strafprocesrecht met zijn nog steeds overwegend inquisitoire setting een tamelijk mar-
ginale positie inneemt, niet gebonden dient te zijn aan regels die gelden voor de deelnemers an 
het proces die in dienst van de overheid staan en wier inbreng vele malen invloedrijker is. 

'Het is het een of het ander, maar je kunt niet de raadsman uitsluiten van bijna alle belangrijke momenten 
in het strafproces (...) en hem dan ook nog binden aan de normen waaraan de volwaardige procesdeelnemers 
gebonden zijn. En zeker kunnen aan de raadsman geen eisen gesteld worden met betrelcking tot processuele 
keuzes die niet de betrouwbaarheid van het door de verdediging aangedragen bewijs raken. a°  

In de opleidingsliteratuur van de Nederlandse Orde van de Advocaten wordt dienaangaande meer 
genuanceerd gesteld dat, zoals eerder aangehaald, het uitgangspunt voor de raadsman moet zijn 
dat hij met volstrekte eenzijdigheid en een volledige partijdigheid de belangen van zijn client dient 
te behartigen. Of de raadsman daardoor 'zand' in de justinele molen stnuoit is op zichzelf niet zijn 
primaire zorg. Ms hij dat doet, gaat het meer om de wijze waarop: het mag uitsluitend met wettelijk 
en processueel geoorloofde middelen en met inachtneming van de grenzen van juridisch lcwaliteit 
en behoorlijkheid, waarbij het laatste betrekking heeft op de normen die volgen uit de in art. 3 
Advocatenwet opgenomen eed, zijnde de normale beleefdheid en functioned respect voor de wijze 
waarop de andere procesdeelnemers (rechter en Officier van Justitie) hun taken vervullen.' Blijft 
de raadsman binnen de genoernde normering dan kan den nooit laakbaar obstructie van de justitiele 
gang worden verweten. Ook volgens Cleiren kan het gebruik van de aan de verdachte toegekende 
rechten en bevoegdheden 'niet op grond van veronderstelde legitimiteit worden beperIct tot de door 
de rechtsstaat beoogde streklcing van die rechten en bevoegdheden. In deze opvatting lain men 

68 Zie in dezen de reeds genoemden in noot 33 supra. Zie verder onder andere: D. Simon; De verdediging in het 
strafproces, oratie Utrecht, Haarlem 1897, p. 30-31; Ai. Melai, Polariteit en tegenspraak, in: At. Melai door 
MS. Groenhuijsen e.a. (red.), aw., p. 168-169; Th.A. de Roos (1991), a.w., p. 30-31; idem (1994), a.w., p. 129; 
G. Spong, a.w., p.36-37 en 133-138; J.M. SjOcrona, Over ego's, onwetendheid, onwil en de rechtspleging als 
vergiet, Trema 1999, p. 81-86, i.h.b. p.82 en G.P.M.F. Mols, tap., p.83. 

69 T. Prakken (1990), t.a.p., p. 891. 
70 T. Praldcen (1999), a.w., p. 18-19. 
71 	J. Bolcsem c.a. (red.), a.w., p. 15-18. 
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daarom gebruik van rechten en bevoegclheden door de verdachte nimmer kwalificeren a1s tnisbruik 
of oneigenlijk gebruik'.' 

De raadsman verkrijgt zo op het eerste gezicht binnen het kader van de uitoefening van zijn 
strafprocessuele bevoegdheden een zekere strafprocessuele immuniteit. Echter, volledig vrij in 
zijn handelen in het kader van het strafprocesrecht is de raadsman niet. Zo stelt Sutorius dat, zoals 
aan andere organen van de strafrechtspleging eisen van behoorlijkheid (van beleid of procesorde) 
mogen worden gesteld, deze ook aan de raadsman in stzafzaken mogen worden gesteld. De 
raadsman in strafzaken mag volgens hem geen misbruik maken van de toegekende processuele 
bevoegdheden. Echter, misbruik van deze bevoegdheden mag, gezien verhouding tussen de justi-
title organen en de verdediging, niet snel worden aangenomen.' Ook volgens Cleiren kan een 
raadsman zich wel schuldig maken aan misbruik van procesbevoegiheden, doch slechts dan, 
wanneer het desbetreffende optreden 'volstrelct niet meer past of apert in strijd is met de streldcing 
van de bevoegdheden en zijn belang niet meer een rechtens te beschermen belang kan worden 
genoemdt.' De strafrechter zou in die gevallen het optreden van de verdediging in strafzaken 
negatief mogen sanctioneren binnen de daartoe voorhanden zijnde beslissingsmogelijkheden. De 
Roos neemt een gelijk standpunt in, maar geeft een andere invulling aan de rechtsgrond van 
misbruik van procesbevoegdheden. Volgens De Roos is het onjuist de beperkingen van de bevoegd-
heden van de verdachte en zijn verdediging te baseren op de streldcing van die bevoegdheden en 
daarmee op de wil van de wetgever. De beperkingen zouden gebaseerd moeten zijn op de tank van 
de rechter die gedurende het onderzoek ter terechtzitting zowel de strafprocesrechtelijke waarborgen 
van de verdachte dient te garanderen, als de juiste en doelgerichte voortgang van het proces dient 
te verzekeren. 'Pas als de verdachte door zijn gedragingen zou verhinderen dat het doel van de 
procedure zou lumen worden bereikt kan er spra1cen zijn van rechterlijk restrictief optreden, gezien 
de hem toegewezen taak'. 75  

In de jurisprudentie zijn enkele uitspraken te vinden waarin de verdediging in strafzaken wordt 
aangesproken op de wijze waarop zij van de toegekende bevoegdheden gebruik maalct.' Belang-
weldcend in dezen is de vermelde uitspraak HR 8 april 1997, waarin het cassatieberoep werd 
behandeld van de uitspraak Hof Amsterdam 25 april 1996. In deze uitspraak werd met een peek 
de overweging van het Hof Amsterdam in stand gelaten dat het verzoek van de verdediging werd 
aangemerkt als 'thzeer in strijd met de niet alleen voor het Openbaar Ministerie maar ook voor 
de verdediging geldende beginselen van een behoorlijke procesorde dat daaraan reeds op die grond 
voorbij moet worden gegaan'. Tenslotte dient op deze plaats nog te worden vermeld dat naast 
strafprocesrechtelijke consequenties tuchtrechtelijk is uitgemaalct dat een raadsman imisbruik' kan 

72 C.P.M. Cleiren, t.a.p., in: a.w., p. 158. 
73 E.Ph.R. Sutorius, t.a.p., in: a.w., p. 58-60. 
74 C.P.M. Cleiren, t.a.p., in: a.w., p. 161. Met instenuning aangehaald door J.M. Sjocrona en P.W.J. van der Spek, 

Misbruik van strafprocesrecht door de verdediging? Over het aanwenden van rechtsmiddelen als vertragings-
strategie, Advocatenblad 1993, P.  632-634, i.h.b. p. 634 en B.E.P. Myjer, Over de grenzen van behoorlijkheid: 
een OM-pleidooi voor een saaiere rechtsstrijd. Een aanzet tot discussie, Trema 1999, p. 76-80. 

75 Th.A. de Roos (1991), a.w., p. 31-32 en idem (1994), a.w., p. 129. 
76 Zie FIR 12 februari 1991, NJ 1991, 527 m.nt. it Hart; Hof Amsterdam 15 april 1993, NJ 1993,478; HR 22 februari 

1994, NJ 1994, 306 m.nt. Th.W. van Veen; RR 10 april 1996, NJ 1996, 572; Hof Amsterdam 25 april 1996, 
NJCM-bulletin 1997, p. 21-23; FIR 8 april 1997, NJCM-bulletin 1998, p. 14 en meer recent BR 12 januari 1999, 
NJ 1999, 450 m.nt. 't Hart en Rb Den Haag, NJB 1999, p. 619 e.v. 
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maken van zijn geprivilegieerde positie op grond waarvan hij het vertrouwen in de advocatuur 
schaadt of misbruik maalct van zijn strafrechtelijke bevoegdheden. n  

Aan de hand van het voorgaande en op grond van de uitgangspunten van dit onderzoek dat het 
strafgeding is gericht op de materiele waarheidsvinding en het contradictoire en dialoogkarakter 
van het strafgeding, komen wij tot het volgende standpunt. Weliswaar zijn de verdachte en zijn 
verdediging vrij om de in te nemen proceshouding te bepalen, maar dit mag evenwel niet een goede 
rechtsgang belemmeren. De verwezenlijking van een behoorlijk proces wordt daarbij gevonden 
in een behoorlijke taakuitoefening of rolvervulling door de procesdeelnemers. De verdediging in 
strafzaken, zoals in dit deelonderzoek opgevat, vomit daarbij weldegelijk den van de proces-
deelnemers welke een 'kemrol' binnen het strafproces vervult.' De bevoegdheden en/of rechten 
van de verdediging vormen vanuit deze optiek geen autonome grootheid, maar zijn gerelateerd 
aan het doel van het strafproces, meer in het bijzonder aan het voorkomen van de bestraffmg van 
onschuldigen op grond van het uitgangspunt van de materiele waarheidsvinding. Dit betekent ener-
zijds dat de verdediging in strafzaken niet gebonden wordt geacht aan de beginselen van behoorlijke 
strafrechtspleging voorzover deze een publielcrechtelijke invulling hebben, welke specifiek zien 
op de wijze waarop de rechtshandhavirtg in het algemeen wordt verwezenlijkt. Echter, de verde-
diging in strafzaken wordt wel gehouden geacht de strafprocessuele behoorlijkheidgrenzen na te 
leven voor wat betreft de uitoefening van zijn strafprocessuele bevoegdheden tijdens de concrete 
strafzaak. Het gaat daarbij in de concrete afweging terz_ake van het al dan niet naleven van de begin-
selen van behoorlijke strafrechtspleging nazi onze mening niet zozeer om het algemeen belang 
in termen van voortvarendheid van berechting of ingrijpendheid van de gevolgen voor de reguliere 
wijze waarop de voorliggende zaak dient te worden behandeld, maar meer om een behoorlijke 
taakuitoefening of rolvervulling terzake van het onderzoeksbelang in de voorliggende zaak.' De 
strafprocessuele bevoegdheden kunnen tegen deze achtergrond worden uitgeoefend op een wijze 
die gezien de gegeven feiten en omstandigheden in strijd moet worden geacht met de streldcing 
van de betreffende bevoegdheden en het doel van het strafproces, waardoor geen sprake meer !can 
zijn van een rechtens te beschermen belang. 8°  Het gaat daarbij meer bepaald om het als onjuist te 
bestempelen uitoefenen van de toegekende bevoegdheden gezien het doel van het strafproces, zijnde 
het voorkomen van de bestrafftng van onschuldigen op grond van het uitgangspunt van de materiele 
waarheidsvinding. Het is naar onze melting dit belang dat kan ontbreken bij de uitoefening van 
bevoegdheden door de verdachte en zijn raadsman waatdoor schending van de beginselen van 
behoorlijke strafrechtspleging kan plaatsvinden. 

Het standpunt dat de verdediging in strafz_aken in zekere zin gehouden is aan de beginselen van 
behoorlijke strafrechtspleging impliceert in deze optiek niet een opportunistische opvatting over 
de positie van de verdachte en raadsman, waarin 'de overheid meer dan de verdachte zelf zeggen-
schap lcrijgt over dat wat de raadsman in het belang van zijn client mag of moet doen', waardoor 
deze als het ware verwordt tot een 'officer of the court' met publielcrechtelijke verantwoorde- 

77 HvD 20-6-1994, nr. 1877, Adbl. 1995, nr. 9519 en HvD 2-5-1994, nr. 1819, Adbl. 1994, nr 9417, waar In de 
laatste zaak geen misbruik of oneigenlijk gebruik van stukken werd geconcludeerd. Dit laatste impliceert dat 
er binnen her kader van het tuchtrecht weldegelijk een dergelijke afweging tot de mogelijkheden behoort. 

78 Zie hierover par. 3.3.1 supra, in het bijzonder noot 22. 
79 Zie omtrent het onderzoeksbelang meer uitgebreid Deelrapport 7 (De getuige in her strafproces). 
80 Zie in deze zin I.M. SjOaona, tap., p.82 en O.P.M.F. Mols, tap., p.83. 
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lijIcheden. 81  Het in dit deelrapport ingenomen standpunt inzake de gebondenheid van de verdediging 
in strafzaken aan de beginselen van behoorlijke strafrechtspleging is echter in de eerste plaats 
gebaseerd op de in het Algemeen Deel en in dit deelrapport gehanteerde uitgangspunten waarin 
de positie van de verdediging expliciet vorm is gegeven. Op grond hiervan wordt een zekere 
polariteit tussen de procespartijen niet afgewezen, maar het handelen van de verdediging in straf-
zaken dient wel overeenstemming te zijn met de strekking van de betreffende bevoegdheden en 
het doel van het strafproces. 

Daaraan kan worden toegevoegd dat het in dit deelrapport genoemde standpunt past binnen de 
randvoorwaarden wellce het recht op een behoorlijk proces in art. 6 EVRM daaraan stelt. Zo kan 
het zijn dat in de (wijze van) bewijslevering in het strafproces door een procespartij vanuit proces-
sueel opzicht een onredelijke benadeling van de positie van de wederpartij optreedt. Het recht op 
een behoorlijk proces impliceert in dezen dat indien door een procespartij (nieuwe) informatie en/of 
materiaal wordt aangeleverd, de andere procespartij daarvan kennis dient te lcunnen nemen en zich 
daarover dient te kunnen uitlaten. Met andere woorden: een procespartij dient niet te worden 
overrompeld door het aanleveren van bewijsmiddelen. Dit standpunt wordt voor de verdediging 
expliciet gewaarborgd in art. 6 lid 3, sub b EVRM, waarin is bepaald dat een ieder tegen wie ver-
volging is ingesteld voldoende tijd en gelegenheid dient te worden geboden voor de voorbereiding 
van zijn verdediging. Echter, met name aan de aan art. 6 EVRM ten grondslag liggende uitgangs-
punten van 'equality of arms' en een behoorlijke rechtshandhaving ('a proper administration of 
justice') lcunnen argumenten worden ontleend, op grond waarvan de verdediging in strafzaken ge-
bonden moet worden geacht aan processuele behoorlijkheidsnormen. 

Voor wat betreft de binding van de verdediging in strafzaken door het uitgangspunt van 'equality 
of arms', dit uitgangspunt impliceert 'that each party must be afforded a reasonable opportunity 
to present his case - including his evidence - under conditions that do not place him at a substantial 
disadvantage vis-a-vis his opponent'.' Met andere woorden: beide procespartij en dienen in gelijke 
mate stelling te kunnen nemen tegenover de feiten die de andere procespartij heeft aangeleverd. 
Hieruit blijkt dat het recht op een behoorlijk proces van art. 6 EVRM in beginsel alle proces-
deelnemers regardeert en dat de normatieve werlcing van de rechtswaarborgen van art. 6 EVRM 
niet slechts beperlct is tot een effectuering door de verdediging in strafzaken. Expliciet blijkt dit 
uit de uitspraak van het EHRM in de zaak Barbera, Messegue en Jabardo: 'The latter right (to obtain 
the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses 
against him, TB en ARH) not only entails equal treatment of the prosecution and the defence in 

8.1 A.A. Franken en T. Praldcen, Verdediging in strafzaken: oproep tot een grondslagendiscussie, NJB 1999, p. 1635- 
1639, i.h.b. p. 1637. Het doel hiervan zou volgens de genoemde auteurs zijn te voorkomen dat het handelen van 
de verdediging het door de overheid gewenste verloop van het strafproces doorbreelct. 

82 EHRM 27 olctober 1993, Pub!. ECHR, Series A Vol. 274, par. 33 (Dombo). Weliswaar is dit een uitspraak inzake 
'civil rights and obligations', maar zoals het Europese Hof meent: '(...) it is clear that the requirement of "equality 
of arms", in the sense of a "fair balance" between the parties, applies in principle to such cases as well as to 
criminal cases'. Vgl. EHRM 27 juni 1968, Publ. ECHR, Series A Vol. 8, par. 22 (Neumeister); EHRM 17 januari 
1970, Publ. ECHR, Series A Vol. 11, par. 27 (Delcourt); EHRM 8 juni 1976, Pub!. ECHR, Series A Vol. 22, 
par. 91 (Engel); EHRM 6 mei 1985, Pub!. ECHR, Series A Vol. 92, par. 32 . (Banisch); EHRM 26 mei 1986, 
Pub!. ECHR, Series A Vol. 99, par. 44 (Feldbrugge); EHRM 6 december 1988, Publ. ECHR, Series A Vol. 146, 
par. 78 (Barbera, Messegue en Jabardo); EHRM 28 augustus 1991, Pub!. ECHR, Series A Vol. 211, par. 67 
(Brandstetter); ERRM 30 olctober 1991, Pub!. ECHR, Series A Vol. 214, par. 26 (Borgers) en EHRM 23 juni 
1993, Pub!. ECHR, Series A Vol. 262, par. 63 (Ruiz-Mateos). 
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this matter, but also means that the hearing of witnesses must in general be adversarial." De 
genoemde normatieve werldng van art. 6 EVRM blijft naar onze mening wel sterk verbonden aan 
de daaraan ten grondslag liggende uitgangspunten. De in art. 6 EVRM opgenomen rechtswaar-
borgen richten zich inuners, in het geval van het instellen van vervolging, expliciet op de verdachte 
en zijn verdediging. 

Het aspect van een behoorlijke rechtshandhaving wordt in diverse uitspraken als een valide 
argument aangevoerd in het kader van de afweging omtrent de diverse wijzen in vorm en inhoud 
waarop te bestraffen feiten mogen worden afgedaan.' Het aspect van een behoorlijke rechts-
handhaving fimgeert in de genoemde jurisprudentie met name als mitigerende afwegingsfactor 
bij de inteipretatie van de impficiet en expliciet in art. 6 EVRM gegarandeerde rechten. Dit aspect 
}can voor wat betreft de onderhavige kwestie eveneens als ijkpunt dienen indien de verdachte en 
zijn verdediging bijvoorbeeld in het Icader van de bewijslevering een verzoek indient, welk verzoek 
evident geen ander belang dient dan het onnodig traineren of frustreren van het (tijdige) verloop 
van het strafproces. Dit verzoek kan dan niet alleen in strijd met het aan art. 6 EVRM ten grondslag 
liggende uitgangspunt van 'equality of arms' worden geacht, maar tevens in strijd met het belang 
van een behoorlijke rechtshandhaving. 

Voor wat betreft het antwoord op de vraag of bij schending van de beginselen van behoorlijke 
strafrechtspleging daaraan door de strafrechter de lcwalificatie 'misbruik van bevoegdheden' dient 
te worden verbonden en welk rechtsgevolg daaraan dient te zijn verbonden, stellen wij op grond 
van het voorgaande het volgende. De kwalificatie 'misbruik van procesbevoegdheden' mag ter 
motivering van de te nemen beslissing slechts dan worden gehanteerd, indien de verdachte en zijn 
verdediging de toegekende bevoegdheden uitoefent met geen andere bedoeling dan een goede 
rechtsgang te schaden of zonder enig in redelijkheid te respecteren belang een goede rechtsgang 
tracht te belemmeren. Een dergelijke lcwalificatie van het handelen van de verdediging in strafzaken 
achten wij, in tegenstelling tot Praldcen, een drastische relativering of 'functionalisering' van de 
processuele positie van de verdachte, noch een poging tot inpassing van de verdedigingsstrategie 
in het officiele strafvorderlfike beleid of een feitelijke afschaffing van een effectieve verdediging.” 
Het is een oordeel omtrent de taakuitoefening of rolvervulling van de verdediging in strafzaken 
tegen de achtergrond van het onderzoelcsbelang in de voorliggende zaak. Een dergelijke lcwalificatie 
heeft binnen het kader van het strafproces echter slechts clan een functie indien daaraan enig 
rechtsgevolg is verbonden. 

Aan de kwalificatie 'misbruik van procesbevoegdheden' dient naar onze mening binnen het 
geheel van beslissingsbevoegdheden van de strafrechter echter geen ander rechtsgevolg te worden 
gegeven dan daaraan momenteel binnen het geheel van wettelijk mogelijkheden kan worden 
gegeven. Dit betekent dat aan het oordeel dat de verdediging in strafzaken zich Set heeft gehouden 
aan de strafprocessuele behoorlijkheidsgrenzen voor wat betreft de uitoefening van zijn strafpro- 

83 EHRM 6 december 1988, Pub!. ECHR, Series A Vol. 146, par. 78 (cursivering TB en ARH). Vgl. M.L.W.M. 
Viering, Het toepassingsgebied van art 6 EVRM, Zwolle 1994, p. 7 en A.L.S. van Strien, De rechtspersoon in 
het strafproces, Den Haag 1996, p. 180-182. 

84 Zie onder andere: EHRM 8 juni 1976, Pub!. ECHR, Series A Vol. 22/NJ 1978, 223, par. 80 (Engel); EHRM 
13 mei 1980, Pub!. ECHR, Series A Vol. 37, par. 27 (Artieo); EHRM 15 juli 1982, Pub!. ECHR, Series A Vol. 
51, par. 14 (Eclde); EHRM 10 december 1982, Pub!. ECHR, Series A Vol. 57, par. 47 (Corigliano); EHRM 21 
febmari 1984, Publ. ECHR, Series A Vol. 73/N11988, 937, par. 49 (OztOrk) en EHRM 19 december 1989, Pub!. 
ECHR, Series A. Vol. 168, par. 93 (Kamasinski). 

85 T. Prakken (1999), a.w., p. 26. 
• 
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cessuele bevoegdheden tijdens de concrete strafzaak naar onze mening binnen de bestaande 
beslissingsmogelijkheden en de gebruikelijke strafprocessuele dicta dient te worden verdiscon-
teerd.' Itnmers, een specifieke beslissingsmogelijkheid terzake van misbruik van bevoegdheden 
zou een 'aliud' zijn binnen de gebruikelijke dicta en een andere afweging impliceren omtrent de 
grondslag van het strafgeding. Ter ondersteuning kan worden gesteld dat aan het gelijksoortig 
strijdig handelen door het Openbaar Ministerie eveneens geen zelfstandig, specifiek dictum is 
gekoppeld, maar wordt verdisconteerd binnen de bestaande beslissingsmogelijkheden. Op grond 
hiervan dient naar onze melting aan de kwalificatie 'misbruik van bevoegdheden' ook geen wet-
telijke invulling te worden gegeven." Concluderend: aan de kwalificatie 'misbruik van proces-
bevoegdheden' door de verdediging in strafzaken dient naar onze mening slechts dat rechtsgevolg 
te worden verbonden hetwelk momenteel reeds in het kader van het strafproces tot de moge-
lijkheden behoort. 

Daarnaast kan aan de lcwalificatie 'misbruik van procesbevoegdheden' tevens een niet-strafpro-
cessueel rechtsgevolg verbonden zijn. Immers, naast de hiervoor genoemde strafprocessuele 
consequenties kan de strafprocessuele Icwalificatie 'misbruik van procesbevoegdheden' naar onze 
mening eveneens tuchtrechtelijke consequenties hebben. In het voorgaande is reeds gewezen op 
de mogelijkheden voor de justitidle organen tot het indienen van een klacht in het kader van het 
advocatentuchtrecht." In dat kader zou het Openbaar Ministerie als rechtstreekse belanghebbende 
op grond van de strafprocessuele kwalificatie van 'misbruilc van procesbevoegdheden' een klacht 
tegen de betreffende raadsman in kunnen dienen bij de raad van Discipline van de Orde van 
Advocaten." 

4. Rechtsvergelijking 

4.1 Interne rechtsvergelijking 

4.1.1 Regeling en plaats van de raadsman in het Arubaanse en Antilliaanse strafprocesrecht 

De positie van de raadsman in het Antilliaanse en het Nederlandse strafprocesrecht verschillen 
niet wezenlijk van elkaar.' Hieronder zal slechts kort op een aantal verschillen worden ingegaan. 

Bevoegdheden die bij of lcrachtens het Antilliaanse Wetboek van Strafvordering uitdruldcelijk 
aan de verdachte zijn toegekend, kunnen door de raadsman worden uitgeoefend indien de raadsman 
door de verdachte is gevolmachtigd en de aard van de bevoegdheid zich daartegen niet verzet (art. 
58, lid 1 ASv). 91  Machtiging door de verdachte zal worden aangenomen wanneer de raadsman 
verklaart dat dit het geval is (art. 58 lid 2 ASv). 

86 " Gelijk zoals reeds hiervoor vermeld C.P.M. Cleiren, t.a.p., in: a.w., p. 161. 
87 Zie mogelijk anders B.E.P. Myjer, t.a.p., p. 80: 'Waar hantering van bevoegciheden in de pralctijk teveel in strijd 

komt met de doelstelling van het strafproces, zal uiteindelijk de wetgever nader paal en perk (moeten) gaan stel-
len'. 

88 Zie par. 3.3.2 supra. 
89 Gelijk T. Prakken (1999), a.w., p. 27. 
90 Zie bijvoorbeeld T.M. Schalken en S.W. Mul (red.), Het nieuwe Wetboek van Stafvordering van de Nederlandse 

Antillen en Aruba (1997), Bronnenpublicatie deel 1 (Parlementaire stuldcen, Deventer 1997 en D.V.A. Brouwer, 
G.A.E. Thode en D.H. de Jong, Capita Antilliaans en Arubaans Strafprocesrecht, Deventer 1998, p. 235-245. 

91 Zo komt het recht op het laatste woord slechts toe aan de verdachte die op de terechtzitting is verschenen. 
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4.1.2 Regeling en plaats van de raadsman in het bestuursprocesrecht 

De juridisch grondslag van de bijstand in het bestuursprocesrecht is in hoofdzaak gestoeld op art. 
2:1 Awb. 92  Art. 2:1 Awb stelt: 

Lid 1: ten ieder kan zich ter behartiging van zijn belangen in het verkeer met bestuursorganen laten bijstaan 
of door een gemachtigde laten vertegenwoordigen'; 
Lid 2: 'Het bestuursorgaan kan van een gemachtigde een schriftelijke machtiging verlangen'. 

Deze bepaling regelt het zich laten bijstaan door een raadsman en het zich laten vertegenwoordigen 
in het bestuursrecht. De bepaling gaat voor wat betreft de procedurele reilcwijdte van het recht op 
bijstand verder dan art. 18 lid 1 GW. Wordt er in art. 18 lid 1 OW slechts gesproken van 'in rechte 
en in administratief beroep', in art. 2:1 Awb kan een ieder zich ter behartiging van zijn belangen 
in het verkeer met bestuursorganen laten bijstaan. Deze bepaling heeft een ruimere procedurele 
reikwijdte doordat in de eerste plaats de zinsnede 'een leder' niet alleen betreldcing heeft op de 
belanghebbende. ledere burger kan zich op grond van deze bepaling ter behartiging van zijn 
belangen in het verkeer met bestuursorganen laten bijstaan of door een gemachtigde laten vertegen-
woordigen. In de tweede plaats geeft de zinsnede 'in het verkeer met bestuursorganen' weer dat 
in beginsel in alle fasen van het bestuursrechtelijk proces waarin contacten tussen burgers en 
bestuursorganen bestaan de eerste zich ter behartiging van zijn belangen in het verkeer met 
bestuursorganen kan laten bijstaan of door een gemachtigde laten vertegenwoordigen. De beperking 
voor wat betreft de bij stand of vertegenwoordiging ligt vooral in het belang dat behartigd dient 
te worden. Indien er geen sprake is van een zaak waarin rechtstreeks een beslissing wordt voor-
bereid waarbij de belangen van een persoon op het spel staan (bijv. een onderzoek naar de kennis, 
de gezondheid of de eigenschappen van een bepaald persoon, i.e. een examen, een medische keuring 
of een sollicitatie- of beoordelingsgesprek), bestaat er voor de burger geen recht op een zich laten 
bijstaan of vertegenwoordigen. 93  

Naast art. 2:1 Awb, dat zoals gesteld het recht op bijstand terzalce van alle fasen van het 
bestuursrechtelijk proces garandeert, stelt de Algemene wet bestuursrecht voor wat betreft de 
rechtsbij stand in het bestuursprocesrecht in enge zin (het procesrecht bij de bestuursrechter) in art. 
8:21-8:25 Awb diverse bepalingen. De in dit kader meest van belang zijnde bepaling is art. 8:24 
Awb. Art. 8:24 Awb stelt dienaangaande: 

Lid 1: 'Partijen kunnen zich laten bijstaan of door een gemachtigde laten vertegenwoordigen'. 

De raadsman neemt in de wettelijke regeling van het bestuursprocesrecht op sommige plaatsen 
een bijzondere pints in. Zo kan op grond van art. 2:2 lid 3 Awb en art. 8:24 lid 3 en 8:25 lid 3 

92 Ten Berge omschrijft het bestuursprocesrecht als that geheel van regels en jurispmdentiele normen met betrelcking 
tot het bezwaar, het administratief beroep en de administratieve rechtspraak. J.B.J.M. ten Berge, Bescherming 
tegen de overheid. Nederlands algemeen bestuursrecht 2, Deventer 1997, p. 56. Vgl. H.D. van Wijk, Hoofdstuk-
ken van administratief recht, door W. Konijnenbelt en R.M. van Male, 's-Gravenhage 1997, p. 559, waar 
ibestuursprocesrechr betrekking heeft op de toegang tot de administratieve rechtsbescherrning (bezwaar, 
administratiefberoep en administratieve rechtspraak) en op de behandeling van bij bestuursorganen en administra-
tieve rechters aanhangig gemaakte geschillen. 

93 E.J. Daalder en G.R.J. de Groot, De parlementaire geschiedenis van de Algemene wet bestuursrecht Eerste 
Tranche, Alphen aan den Rijn 1993, p. 168. 
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Awb, in tegenstelling tot een persoon niet zijnde raadsman, bijstand door een raadsman en 
procureur niet worden geweigerd. Ook op grond van art. 8:32 lid 2 Awb terzake van de kennisne-
ming van de stulcken en mogelijke beperlcingen daarop neemt de raadsman een bijzondere positie 
in. Op grond van art. 8:32 lid 2 Awb kan de rechtbank onder omstandigheden onder andere bepalen 
dat kennisneming van stuldcen van het proces is voorbehouden aan een gemachtigde die advocaat 
of arts is. 

Het bestuursprocesrecht kent in beginsel verplichte toevoeging noch verplichte rechtsbijstand. 
Expliciet is dit bepaald voor de regeling in hoofdstuk 8 Awb terzake van het bestuursprocesrecht 
bij de bestuursrechter. De parlementaire geschiedenis stelt immers dienaangaande dat van verplichte 
rechtsbijstand in eerste instantie en hoger beroep is afgezien omdat het bestuursprocesrecht laag-
drempelig dient te zijn en daarom de kosten voor de rechtzoekende laag client te worden gehouden." 
Ook de Commissie herijking omvang verplichte procesvertegenwoordiging (Commissie-Van 
Delden) stelt op dit punt voorshands geen wijziging voor, tenzij een grievenstelsel dan wel een 
limitering van de beroepsgronden voor hoger beroep wordt ingevoerd." 

Voor wat betreft de bovengenoemde domiciliekeuze; in het bestuursrechtelijk proces wordt 
opgeteden door 'partijed." Dit zijn in beginsel zowel de indiener van het bezwaar- of beroepschrift, 
als het betreffende (verwerende) bestuursorgaan in bezwaar en beroep. Beide zijn in dit kader ook 
de partijen die in beginsel bijvoorbeeld de stukken van het procesdossier ontvangen. De stuldcen 
van het procesdossier worden dan gestuurd naar de adressen van degene aan wie het originaire 
besluit is gericht, degene die een besluit heeft aangevraagd en/of de afzenders van respectievelijk 
de besluiten en de bezwaar- en beroepschriften. Derhalve is er in verband met de betekening of 
de competentie van een beslissende instantie geen formele regeling van domiciliekeuze van een 
partij in het bestuursprocesrecht. De belanghebbende als gedingvoerende partij wordt derhalve 
geacht vrij te zijn om elders domicilie te kiezen.' 

Aan het aspect van misbruik van procesbevoegdheden wordt in het bestuursprocesrecht weinig 
of geen expliciete aandacht geschonken. Naar onze mening is dat een gevolg van de omstandigheid 
dat de vorm en inhoud van het bestuursprocesrecht zelf reeds waarborgen bevat tegen een onge-
rechtvaardigd gebruik van processuele bevoegdheden. Z,o is het aan de belanghebbende om bezwaar 
of beroep in te stellen. Het zijn van 'belanghebbende' impliceert in deze een rechtsbelang en een 
procesbelang. Zonder den van beide heeft de belanghebbende geen ingang in een bestuursrechtelijke 
procedure en volgt niet-ontvankelijkheid van het ingestelde beroep of veroordeling in de kosten 
van het geding." Verder wordt in het bestuursprocesrecht aan het aspect van misbruik van 
procesbevoegdheden een nadere invulling gegeven bij (de toelaatbaarheid van) de bewij slevering." 
Ook in het bestuursprocesrecht geldt dat er geen onredelijke benadeling van de wederpartij dient 
plaats te vinden. Indien door een procespartij (nieuwe) informatie en/of materiaal wordt aangeleverd 
(het wijzigen van het object van geschil en het aanleveren van de bewijsmiddelen) dient de 

94 Kamerstulcken II 1991-1992, 22 495, nr. 3, P.  115. 
95 Commissie herijking omvang verplichte procesvertegenwoordiging (Commissie-Van Delden), Gericht verplicht, 

Den Haag 1997. 
96 Zie hierover met name art. 8:21-8:32 Awb. 
97 A.Q.C. Tak, Hoofdlijnen van het Nederlands bestuursprocesrecht, Zwolle 1995, P.  236. 
98 A.Q.C. Talc, a.w., p. 103-113 en B.W.N de Waard, Beginselen van behoorlijke rechtspleging, Zwolle 1987, p. 

194. Zie onder andere: Pres. CRvB 23 april 1998, AB 1998, 250; Rb Zutphen 9 februari 1994, AB 1995, 141 
en HR 18 december 1992, AB 1994, 396. 

99 Zie nader A.R. Hartmann, Bewijs in het bestuursstrafrecht, Deventer 1998, p. 206-210. 
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wederpartij op grond van art. 6 EVRM en het daaraan ten grondslag liggende uitgangspunt van 
'equality of arms' daarvan kennis te ktumen nemen en zich daarover te kunnen uitlaten. m*  In het 
fiscale recht is dienaangaande reeds meer malen uitgemaakt dat indien de feiten in redelijkheid 
reeds eerder hadden lcunnen worden aangeleverd en de wederpartij hierdoor emstig in zijn belangen 
zou worden geschaad, het aanleveren van (nieuwe) bewijsmiddelen en het wijzigen van het object 
van geschil niet is toegestaan.' Voor wat betreft de rechtsgevolgen verbonden aan misbruik van 
procesbevoegdheden geldt voor zowel de beslissende instanties in bezwaar of administratief beroep, 
als voor de bestuursrechter in dezen dat indien de beslissende instantie van oordeel is dat zijzelf 
of een procespartij in zijn processuele positie wordt benadeeld, het bewijsmiddel of de wijziging 
van het object van geschil buiten beschouwing kan worden gelaten.' 

4.1.3 Regelingen in het burgerlijk procesrecht 

De juridisch grondslag van de bijstand in het burgerlijk procesrecht is in hoofcizaak gestoeld op 
art. 133, 137, 138, 353, 407, 409, 426a-b, 429d Rv. Bij stand in het burgerlijk procesrecht wordt 
verdeeld in bijstand door een procureur en bijstand door een advocaat. De laatst genoemde dient 
te worden gezien als de rechtsgeleerde raadsman die zijn client bijstaat zowel in als buiten het 
civiele geding en welke zaakinhoudelijk handelt. De procureur fungeert als vertegenwoordiger 	- 
van de procespartij die in het geding alle proceshandelingen voor deze procespartij verricht. Beide 
functies zijn in de regel in edn persoon verenigd (zie art. 15 Advocatenwet). 

Binnen het burgerlijk proces vormt de procureur of advocaat zelf geen formele procespartij, 
maar wordt gezien als een juridisch deskundig vertegenwoordiger die voor de procespartij tijdens 
het geding handelend optreedt. De procureur of advocaat neemt derhalve in het burgerlijk proces 
niet een dergelijke eigenstandige positie, waarbij hij los van de procespartij dusdanige zelfstandige 
bevoegdheden heeft toegewezen gekregen dat van een specifieke zelfstandigheid binnen het burger-
lijk proces kan worden gesproken. 

In het burgerlijk proces geldt in beginsel het uitgangspunt van verplichte procesvertegen-
woordiging, met uitzondering van het proces voor de kantonrechter en voor de gedaagde in kort 
geding. Het punt van de verplichte procesvertegenwoordiging staat de laatste jaren echter sterk 
cinder druk. Diverse commissies e.d. hebben zich tijdens onderzoek binnen verschillende kaders 
de laatste jaren intensief beziggehouden met de vraag of verplichte procesvertegenwoordiging niet 
dient te worden afgeschaft of juist dient te worden ingevoerd.' Ook bij de verplichte proces- 

100 Vgl. Hoogendijk-Deutsch, die dienaangaande stelt dat bewijsmiddelen die de processuele waarborgen van ten 
partij schenden en bewijsmiddelen die nagenoeg nooit beschikbaar Inmnen zijn, als ontoelaatbaar lcunnen worden 
beoordeeld. S.V. Hoogendijk-Deutsch, Beginselen van behoorlijk bewijs in administratieve rechtspraak, RM 
Thetis 1992, p. 308-323, i.h.b. p.322. Zie tevens A.Q.C. Tak, a.w., p. 158 en 209; J.B.J.M. ten Berg; am., 
p. 128-129 en P. Meyj es, Fiscaal procesrecht, door J. van Soest, LW. van den Berge en 1.11. van Gelderen, Deven-
ter 1997, p. 126-127 en 182-184. 

101 Vgl. HR 2 maart 1949, B 8575; HR 4 januari 1950, B 8717; HR 28 oktober 1953, BNB 1953, 335 m.nt. 
Hofstra/AB 1954,51 mnt. Sinninghe Damste; HR 1 september 1954, BNB 1954, 300; HR 27 april 1955, BNB 
1955, 208;11R 29 februari 1956, BNB 1956, 118 en HR 11 april 1979, BNB 1979, 142. Vgl. verder onder andere: 
HR 24 juni 1926, B 3850; HR II januari 1961, BNB 1961, 66; RR 22 mei 1974, BNB 1974, 163; BR 8 mei 
1985, BNB 1985, 270; HR 18 september 1985, BNB 1985, 303 en HR 5 oktober 1994, BNB 1995, 5. 

102 Zie voor altematieven dienaangaande A.R. Hartmann, a.w., p. 209-210. 
103 Zie voor ten overzicht dienaangaande AIM, van Mierlo, Burgerlijk procesrecht? Welke commissie had u in 

gedachten?, TCR 1998, p.21-26.  In dit artikel wordt melding gemaalct van de bezigheden dienaangaande van 
deInterdepartementale werkgroep domeinmonopolie advocatuur, de gemengde Cornmissie advocatuur/rechterlijke 
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vertegenwoordiging geldt het onderscheid tussen procureur en advocaat. Partijen zijn verplicht 
bij de rechterlijke colleges procureur te stellen. Deze fungeert clan als de bovengenoemde procesver-
tegenwoordiger in formele zin. Bij het instellen van cassatieberoep zijn partijen verplicht tot 
bijstand van een advocaat.' Deze laatste ftmgeert dan als rechtsgeleerde raadsman die zijn client 
bijstaat in het civiele geding zonder hem in formele zin te vertegenwoordigen. 

Domiciliekeuze is in het burgerlijk procesrecht van belang in verband met de betekening van 
exploten van dagvaardingen e.d. en de relatieve competentie van de rechterlijke colleges. Hiervoor 
gelden diverse voorschriften. In de regel geldt dat zowel de eiser als de gedaagde bij hun procureur 
domicilie lciezen.' °5  Voor wat betreft de betekening van exploten van dagvaardingen e.d. geldt een 
uitgebreide regeling ex art. 1-17 Rv. De procureur en/of advocaat verlcrijgt van de betekende 
exploten van dagvaardingen e.d. -afhankelijk van zijn positie als vertegenwoordiger van eiser of 
gedaagde- het origineel of een afschrift. 

Misbruik van procesbevoegdheden vervult in het burgerlijk procesrecht een 'uiterst marginale 
functie, omdat het procesrecht zelf reeds waarborgen bevat tegen een ongerechtvaardigd gebruik 
van processuele bevoegdheden'." Indien het geschreven burgerlijk procesrecht geen oplossing 
biedt, wordt in de regel getoetst aan de beginselen van behoorlijke procesvoering.' Het procederen 
zonder recht of belang of in strijd met de een goede procesorde wordt met direct als misbruik van 
procesbevoegdheden bestempeld. Het leerstuk misbruik van bevoegdheid heeft in tegenstelling 
tot andere rechtsgebieden in het burgerlijk (proces)recht een wettelijke basis op grond waarvan 
een specifieke invulling aan het begrip is gegeven. Art. 3:13 BW bepaalt dienaangaande: 

Lid 1: 'Degene aan wie een bevoegdheid toekomt, kan haar niet inroepen, voor zover hij haar misbruikt'. 
Lid 2: 'Een bevoegdheid kan onder meer worden misbruikt door haar uit te oefenen met geen ander doel 
dan een ander te schaden of met een ander doel dan waarvoor zij is verleend of in geval men, in aanmerking 
nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, 
naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen'. 
Lid 3: 'Uit de aard van een bevoegdheid kan voortvloeien dat zij niet kan worden misbruikt'. 

In de rechtspraak is meer malen uitgemaalct dat bevoegdheden - materieel getinte en processuele - 
kunnen worden misbruikt. 1°8  Van belang is tevens art. 3:15 BW. In art. 3:15 BW is bepaalt: 

macht, het projecttearn Doelmatigheid Civiele Procedures, de Commissie Herziening Scheidingsprocedure, de 
Commissie Pralctische Gevolgen Afschaffing Procureur, de Werkgroep Gerechtsdeurwaarders, het rapport 
dienaangaande van de Commissie Herijking Omvang Verplichte Rechtsbijstand (Corrunissie-Van Delden), a.w. 
en tenslotte de Commissie Herijking Vergoedingen Rechtsbijstand, de Adviescommissie Toerusting en Orga-
nisatie Zittende Magistratuur. 

104 Zie de reeds genoemde arten 133; 137; 138; 290; 353; 407; 409; 426a-b en 429d Rv. Zie tevens G.R. Rutgers, 
De verplichte procesvertegenwoordiging. Enige aspecten van de verplichte procesvertegenwoordiging in het 
burgerlijk geding, (diss. Amsterdam), Den Haag 1980 en L.H.A.J.M. Quant, Verplichte procesvertegenwoordiging 
en andere kostbare zaken, (oratie UvA), Arnhem 1995. Zie met betreldcing tot de procesvertegenwoordiging in 
kort geding: HR 28-4-1995, NJ 1995, 729. 

105 Zie in dezen art. 5 lid 1, sub 1; 11; 99; 122; 126 lid 16; 133 lid 2; 137 lid 3; 287; 439 lid 4; 475 lid 1; 478; 502 
lid 2; 514; 546; 565 lid 1, sub 4; 599 lid 3; 602 lid 1, sub 2; 606 sub 3; 610 lid 3; 662; 667 en 847 lid 3 Rv. Zie 
tevens de materieelrechtelijke regeling van art. 1:10-1:15 BW. 

106 W. Hugenholz, a.w., p. 15-16. 
107 HR 5 januari 1971, NJ 1973, 147; HR 31 januari 1975, NJ 1976, 146; HR 16 september 1994, NJ 1995,7. 
108 Vgl. HR 26 juni 1959, NJ 1961, 553; HR 12 oktober 1973, NJ 1974, 232; HR 21 maart 1975, NJ 1976,464; 

HR 6 februari 1987, NJ 1988,1 en HR 7 olctober 1994, NJ 1995, 411. 
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'De artikelen 1-14 vinden buiten het vermogensrecht toepassing, voorzover de turd van de rechtsbetrekking 
zich daartegen niet verzer. 

Voor wat betreft art. 3:15 BW heeft dit tot gevolg dat deze bepaling ook buiten het burgerlijk recht 
van eventueel van invloed kan zijn voor wat betreft de invulling van het begrip 'misbruik van 
bevoegdheicf 

Voor wat betreft de rechtsgevolgen die zijn verbonden aan het misbmik van procesbevoegdheden 
degene die zonder (eigen) belang een rechtsvordering instelt of van een hogere voorziening gebruik 
maakt, wordt niet-ontvankelijk verklaard op grand van de in het burgerlijk procesrecht aanvaarde 
regel 'geen belang, geen actie', of veroordeeld in de kosten van het geding. I I°  

4.2 Korte externe rechtsvergelijking 

4.2.1 .  Duitsland 

De raadsman heeft in het Duitse strafprocesrecht een wettelijke taak te vervullen en die bestaat 
nit meer dan slechts het verdedigen van de belangen van de verdachte. De raadsman wordt gezien 
als een zelfstandig 'Organ der Rechtsplege', gelijkwaardig aan de rechter en de Staatsanwalt. Art. 
1 Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) stelt: 

'Der Rechtsanwalt 1st ein unabhangiges Organ der Rechtspflege." 

Wat een zelfstandig 'Organ der Rechtsplege' precies inhoud heeft de gemoederen in Duitsland danig 
beziggehouden. De meningen lopen uiteen en gaan van een 'staatlich gebundenen Vertrauensberuf 
naar een 'unabharigigen, jedoch in die FunIction der Rechtspflege integrierten Beistand' tot een 
'parteigebundenen Helfer politischisozialer Gegenmachtli u  Uit de jurisprudentie van het Bundes-
verfassungsgericht en het Bundesgerichtshof valt af te leiden dat met het orgaanbegtip wordt 
bedoeld dat de raadsman deelnemer is, en dus geen tegenstander, aan een tunktionsfahige Straf-
rechtspflege'. De raadsman is onafhankelijk, handelt onder eigen verantwoordelijkheid en staat 
niet onder controle van de rechteri s  Hij is ook niet gebonden aan de eisen van zijn Hij 
is geen vertegenwoordiger van de verdachte, maar geeft juridische bijstandi Hij moet, binnen 

109 Parlementaire geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijke Wetback, Deventer 1990 (Invoeringswet), Bock 3, 
Memorie van toelichting, p. 1055/6. 

110 Zie art. 3:303 SW: 'Zonder voldoende belang komt niemand een rechtsvordering toe'. Hierin is het aloude adagium 
verwoord: 'point d'interet, point d'action'. 

III Zie oak BundesVerfassungsgericht (BVerfGE) 38, 105) = NJW 75, 103; BVerfGE 53, 207 = NJW 80, 1677). 
112 Zie bijv. Augstein, Der Anwalt: Organ der Rechtspflege, NSIZ 1981, 52; H. Dabs, Verteidiger der Gehilfe des 

Gerichts?, AnwB1. 1966; Dabs, Ausschlieszung und Uberwachung des Strafverteidigers (Strafverteidiger - freier 
Bend' ober 'Halbbeambter'?, NJW 1975, p. 1385-1387; Eschen, Noch einmal: 1 BRAO - Die Bedeutung des 
BegrifFes 'Organ der Rechtspflege', StrafV 1981, 365; Knapp, Der Verteidiger- em n Organ der Rechtspfleges?, 
1974; Kramer, Der Rechtsanwalt - em n 'staatlich gebundener VertrauensberufP, NJW 1975, 849 en Welp, Der 
Verteidiger als Anwalt des Vertrauwens, ZStW 90 (1978), p. 101. 

113 BVerfGE 34, 293 = NJW 73, 696. 
114 BtmdesGerichtsHof (BGH) 13, 337). 
115 BGH 9,356; 12,367. 
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rechtsstatelijke grenzen, eenzijdig de rechten en belangen van zijn client te behartigen." 6  Art. 3 
BRAO bepaalt: 

Lid 1: 'Der Rechtsanwalt ist der berufene unabhangige Berater und Vertreter in alien Rechtsangelegenheiten'. 
Lid 2: 'Sein Recht, in Rechtsangelegenheiten aller Art vor Gerichten, Schiedsgerichten oder Behorden 
aufzutreten, kann nur durch em n Bundesgesetz beschrankt werden. 
Lid 3: 'Jedermann hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften das Recht, sich in Rechtsangelegenheiten 
alter Art durch einen Rechtsanwalt seiner Wahl beraten und vor Gerichten, Schiedsgerichten oder Behorden 
vertreten zu lassen'. 

De positie van de raadsman is in het Duitse procesrecht gelijkwaardig aan die van de Staatsanwalt 
met die uitzondering dat op hem geen bewijsverplichting rust. Een raadsman heeft in het Duitse 
strafprocesrecht uitgebreide bevoegdheden. Feitelijk is de raadsman tot alle handelingen bevoegd 
die dienstig zijn aan de verdediging van zijn client. De raadsman is bijvoorbeeld bevoegd om zelf 
onderzoek in te stellen en om getuigen, medeverdachten en deskundigen voor, maar ook buiten 
de zitting om te ondervragen. Art. 140 StP0 regelt de verplichte toevoeging van een raadsman bij 
de vervolging voor het Oberlandesgericht of het Landesgericht van elk misdrijf (Notwendige 
Verteidigung). In die gevallen zal het proces geen doorgang vinden buiten de aanwezigheid van 
een raadsman. In art. 338 StP0 wordt zelfs het ongeoorloofd beperken van de rechten van de verde-
diging genoemd als absolute cassatiegrond. 117  Tot de ontoelaatbare beperkingen van de verde-
digingsrechten horen volgens de rechtspraak o.a. het afwijzen van een vordering om getuigen-des-
kundigenbewijs te mogen produceren met het argument dat in casu spraken is van een proces-
vertragingstactiek zonder dat die vordering zelf inhoudelijk was getoetst.)' 8  

De grenzen van dit optreden liggen in het verbod om strafbare feiten te plegen (m.n. het verbod 
op Strafvereitelung (art. 258 StGB) en in het tuchtrecht. Zo mag de raadsman de rechtspleging niet 
zo hinderen dat de waarheidsvinding wordt bemoeilijkt (BGH 9,20). Hij mag geen bevvijsmiddelen 
verdonkermanen of vervalsen, de vlucht van de verdachte mogelijk maken of hem waarschuwen 
voor een aanstaande arrestatie of de toepassing van een dwangrniddel (BGH 29,99). De raadsman 
mag zich slechts bedienen van procesrechtelijke en standsrechtelijke geoorloofde middelen. Het 
recht om te liegen heeft hij niet. Misbruik van bevoegdheden kunnen echter nimmer aan de 
verdachte worden toegerekend en mogen dus in die zaak geen rot spelen. De rechter heeft wet de 
mogelijkheid om de raadsman (van bepaalde delen) van de zitting uit te sluiten. Dit kan echter 
slechts in extreme omstandigheden (art. 138a StP0 e.v.). 119  Wet heeft de rechter disciplinaire 
bevoegdheden over alle deelnemers aan het proces, dus ook over ook over de raadsman. Het betreft 
bier echter slechts basale omgangsvormen die ook op een zitting in acht moeten worden genomen 
(176et seq. GVG (sitzungspolizeiliche Gewalt). 

116 H. Dahs, Handbuch des Strafverteidigers, KOln, 1983. 
117 De term absolute cassatiegrond is hier echter misleidend omdat slechts die beperlcingen die betreldcing hebben 

op een onderdeel dat essentieel is voor de beslissing een absolute cassatiegrond op kumen leveren (in einem 
fur die Entscheidung wesentlichen Punkt' (zie BGH Urt. 26 mei 1981 BGHSt Bd 30, p. 131-143). Zie ook P.J.P. 
Talc en J.A.W. Lensing, Vormverzuimen, Arnhem ,1992, p. 10-18. 

118 BGH Beschl. Van 7 december 1979 BGHSt 29, p. 149-152. 
119 Deze mogelijk bestaat slechts indien de raadsman zelf deelnemer is aan het vervolgde strafbare feit; hij het vrije 

verkeer met zijn - zich niet op vrije voeten bevindende - client misbruikt om strafbare feiten te plegen of de 
veiligheid van een plaats van detentie 'erheblich' in gevaar brengt; of een handeling begaat die, in het geval dat 
de client wordt veroordeeld, moet worden aangemerkt als heling (art. 138a lid 1 StP0). 
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De raadsman heeft ongelimiteerde toegang tot zijn client (148 StP0). Correspondentie tussen 
raadsman en client is niet aan enige vorm van controle onderhevig. De raadsman heeft het recht 
om bij het verhoor van de verdachte en getuigen door een rechter aanwezig te zijn (art. 168c StP0). 

4.2.2 Engeland 

Juridische bijstand moet in Engeland worden verleend indien de verdachte wegens moord wordt 
vervolgd, de vervolgende instantie hoger beroep aantekent, om een 'bail application' in te dienen, 
terwij1 de verdachte 
a. niet wordt vertegenwoordigd en dat wenst; 
b. moet voorkomen voor een 'magistrates court', terwijI hij in voorlopige hechtenis zat en hij niet 

vertegenwoordigd was; indien de verdachte in voorlopig hechtenis zit in afwachting van het 
opmaken van rapporten.'" 

Verder zijn er een aantal situaties waarin een rechter geen vonnis mag wijzen tegen een verdachte 
zonder dat deze wordt bijgestaan door een raadsman (met uitzondering van de situatie waarin de 
verdachte zijn eigen verdediging wenst te voeren). Het betreft de volgende veroordelingen: tot 
gevangenisstraf van een persoon die nog niet eerder tot deze straf is veroordeeld (Power of Criminal 
Court Act 1973, s. 21(1), tot vrijheidstraf in een jeugdgevangenis (Criminal Justice Act (CJA) 1982, 
s. 3), een levenslange veroordeling (CIA 1982, s. 8(2), een veroordeling tot een vrijheidstraf op 
grond van de Children and Young Persons Act 1933, s. 53(2). 

In de 'Crown Court proceedings' is veel veranderd sinds de 'Criminal Procedure and Investigation 
Act' van 1996. Voor het eerst wordt van de verdediging verlangd dat opening van zaken wordt 
gegeven voordat de zitting daadwerkelijk is aangevangen. Als in Engeland een zaak aanhangig 
is gemaalct bij de 'Crown Cowl' kan de vervolgende instantie een 'primary prosecution disclosure' 
afgeven, waarin zij openbaar maalct het materiaal dat wel is verzameld, maar dat de vervolgende 
instantie Met tijdens de zitting wenst te gebruiken. Aan de eis van openbaarmalcing is voldaan Ms 
dit materiaal aan de verdediging is gegeven, dan wel de verdediging de mogelijkheid heeft gelcregen 
om dit materiaal te belcijken (s. 10.2.1). Deze kennisgeving moet zo snel mogelijk worden gegeven 
'as soon as is reasonably practicable' (s. 13). De vervolgende instantie kan overigens aan de rechter 
vragen om dit materiaal niet openbaar te maken in het algemeen belang (ss. 3(6) en 7(5). De 
verdediging kan dan ondet art. 8, de rechter vragen om de vervolgende instantie te bevelen al het 
materiaal dat redelijke wijze dienstig kan zijn voor de verdediging te openbaren. Dit verzoek kan 
echter slechts worden gedaan indien de 'defence statement' is uitgegaan. 

Indien door bij de 'Crown Court' de vervolgende instantie een dergelijke 'primary prosecution 
disclosure' heeft afgegeven, is de verdediging verplicht om een zgn. 'defence statement af te geven 
(art. 5 'Criminal Procedure and Investigation Act). Dat is een schriftelijk stuk waarin de verdediging 
in algemene termen aangeeft hoe en op welke punten de verdediging zal worden gevoerd (lid 6). 
Indien deze verklaring een alibi bevat, S tevens nadere bijzonderheden moeten worden aange-
geven, zoals de namen en adressen van diegene die het alibi kunnen bevestigen (lid 7). Vervolgens 
is de vervolgende instantie weer verplicht om een 'secundairy prosecution disclosure' af te geven. 
Dit bevat materiaal dat de vervolgende instantie wel wenst te gebruiken tijdens de zitting. 

120 Legal Aid Act 1988, s. 21(3). 
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De 'defence statement' moet 14 dagen na de 'primary prosecution disclosure' zijn ingediend 
('Defence Disclosure Time Limits Regulations' van 1997). Niet duidelijk is hoe gedetailleerd deze 
schriftelijke verklaring client te zijn. Ook is niet duidelijk of de vervolgende instantie gebruik mag 
maken van deze 'defence statement' (bijvoorbeeld indien slechts een beroep worden gedaan op een 
strafuitsluitingsgrond en dus impliciet het strafbare feit wordt erkend). In beginsel mag dit wel. 
De rechter kan echter besluiten om deze verklaring niet voor het bewijs te accepteren, omdat het 
'an adverse effect on the fairness of proceedings' heeft. 

De rechter en de jury mogen consequenties verbinden aan strijdigheden met de openbaar-
heidsverplichting (het niet indienen, te laat indienen, onvolledig, foutief of niet gemelde verdediging 
in een 'defence statement'). Welke consequenties dat mogen zijn, ligt niet vast. De 'Criminal 
Procedure and Investigation Act' van 1996 laat de rechter (en de jury) veel beleidsvrijheid. Het 
met indienen van een 'defence statement' betekent in ieder geval dat de vervolgende instantie is 
ontheven van de verplichting om een 'secondary disclosure' uit te brengen. Art. 11 geeft aanvullende 
sancties. Art. 11 lid 3 bepaalt: 
a. 'The court or, with the leave of the court, any other party may make such comment as appears 

appropriate', 
b. 'The court or jury may draw such inferences as appear proper in deciding whether the accused 

is guilty of the offence concerned: 2 ' 

In het geval dat de rechter echter moet oordelen over een van de 'defence statement' afwijkende 
verdediging, dient hij acht te slaan op de mate van verschil en op het feit of er een gegronde reden 
voor dit nieuwe verweer is, voordat hij een sanctie, zoals bedoeld in lid 3, mag opleggen (lid 4). 

5. Kenmerken en schets van een nieuwe regeling 

Momenteel is de taak en positie van de verdediging in strafzaken gezien het voorgaande tamelijk 
summier en weinig inzichtelijk geregeld. De bestaande regeling in Titel III van Boek I van het 
Wetboek van Strafvordering ('De raadsman') geeft bij nader inzien te beperkt weer welke 
bevoegdheden en/of rechten aan de verdediging in strafzaken zijn toegekend en daardoor weinig 
inzicht in de tank en de positie van de raadsman in strafzaken. Verder blijkt de tank en positie van 
de verdediging in strafzaken geregeld in de Wet op de rechtsbij stand, de Advocatenwet en de 
betreffende gedragsregels. Op deze plaats zal voor wat betreft de voorstellen welke in dit deelon-
derzoek naar voren zijn gebracht een aanzet worden gedaan tot een herziening van de bestaande 
regeling in het Wetboek van Strafvordering. 

In het voorgaande en in het Algemeen Deel van het onderzoek in het kader van het onder-
zoeksproject 'Strafvordering 2001' is reeds ruim ingegaan op het theoretisch kader en de uitgangs-
punten welke als achtergrond fungeren van de invulling van de tank en positie van de verdediging 
in strafzaken. In dit deelonderzoek zijn, gerelateerd aan de uitgangspunten van het gehele onder-
zoek, voor wat betreft de tank en positie van de verdediging in strafzaken vier aspecten naar voren 
gebracht: 
a verplichte toevoeging tijdens de zware procedure; 
b. domiciliekeuze van de verdachte bij de raadsman; 

121 De verdachte mag echter niet uitsluitend op zo'n 'inference' (conclusie) worden veroordeeld (lid 5). 
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c. de verdediging in de buitengerechtelijke procedure; 
d. misbruik van procesbevoegdheden. 

Een nadere invulling van de taken en bevoegdheden zijn in dit deelonderzoek slechts summier 
vermeld. Dit heeft tot gevolg dat op grond van de onderzochte aspecten van de tank en de positie 
van de verdediging in strafzaken in dit deelonderzoek geen aanzet tot een algemene regeling voor 
het gehele takenpalcket en de positie van de verdediging in strafzaken kan worden gegeven. 
Derhalve wordt slechts voor wat betreft de genoemde aspecten ingegaan op de vorm en inhoud 
van een mogelijke wettelijke regeling. 

Meer in het algemeen kan terzake van de vormgeving de vraag worden gesteld of een regeling 
in het Wetboek van Strafvordering van de genoemde aspecten noodzakelijk is. farmers, in plaats 
van een regeling in het Wetboek van Strafi/ordering is het mogelijk om dergelijk aspecten te regelen 
in andere algemeen verbindende voorschriften (Algemene maatregelen van bestuur, ministeriele 
regeling en/of verordetting van eenpublielcrechtelijk lichaam, bijv. het College van Afgevaardigden 
van de Nederlandse Orde van Advocaten) of in een regeling waaraan geen bindende werldng kan 
worden toegeschreven (de gedragregels van de Nederlandse Orde van Advocaten of de Gedragscode 
voor advocaten van de Europese gemeenschap). Pralcken bepleit in haar oratie op dit punt, onder 
verwijzing naar de Basic principles on the Role of Lawyers, voor 'een soort statuut voor de ver-
dediging waarin voldoende processuele speelruimte wordt gegarandeerd en waarin gedragsethische 
regels zijn opgenomen'.' Dit statuut zou zowel een nadere uitwerking van de klassieke privileges 
van de verdediging in strafzaken moeten bevatten, als de daartoe behorende praktische garanties 
en een zekere vrijwaring voor ongepaste criminalisering van de strafrechtadvocaten door het 
Openbaar Ministerie. Ter nuancering stelt zij voor om diverse bevoegdheden in de wet te regelen 
en de gedetailleerde pralctische uitwerking daarvan in het statuut te regelen. Op deze plaats kan 
voor wat betreft het al dan niet wettelijk regelen van de betreffende aspecten worden gesteld dat 
deze nazi onze melting nazi vorm wettelijk geregeld dienen te worden. Deze voorkeur is gebaseerd 
op zowel het instrurnentele, als het waarborgkaralcter van wettelijke bepalingen, waarbij in dezen 
gewezen wordt op: 
a. de gegrondheid van de daaraan gekoppelde wetgevende bevoegdheid (met als basis de Grondwet 

of een wet in formele zin); 
b. de algemeenheid; 
c. de externe werking van de opgenomen rechtsnormen van wettelijke voorscluiften. 

Een wettelijke regeling van dergelijke aspecten leidt naar onze mening beter tot de rechtsstatelijk 
vereiste kenbaarheid, toepasbaarheid en op rechtsgelijkheid gerichte opbouw van het recht. 123  

Meer concreet kan voor wat betreft de vorm van de wettelijke regeling worden gesteld dat de 
bestaande regeling in Titel III van Boek I WvSv (De raadsman') systematisch gezien de regeling 
is waarin de genoemde aspecten dienen te worden geregeld. Blok en Basler stellen ten aanzien van 
deze regeling op dit punt naar aanleiding van de totstandkoming van het Wetboek van Straf-
vordering: 

122 T. Prakken (1999), a.w., p. 28-29. 
123 Zie in dezen art. 10 lid 1 Aanwijzingen voor de regelgeving: 'Gestreefd wordt near duidelijlcheid en eenvoud 

van regelingen en naar een bestendig karalcter daarvan'. 



"loTr 	 1,7;14"`"-'""7-111(rT 

Bijzonder  Dee! 	 Verdediging in strafzaken 231 

'Nu de wetgever aan de verdediging van den verdachte zoo groote uitbreiding wenschte te geven, werd het 
noodig eene regeling te geven omtrent de positie van den raadsman in het geheele strafproces en lag het voor 
de hand, dat in het algemeene deel van het Wetboek aan den raadsman een Titel werd gewijd, waarin zijn 
bijeengebracht die voorschriften, welke zijn optreden gedurende het geheele strafproces beheerschen. Andere 
voorschriften omtrent den raadsman van meer beperkte streldcing treffen wij elders in het Wetboek her-
haaldelijk aan.' 124  

Naar onze mening dienen met het oog op de kenbaarheid, toepasbaarheid en een op rechtsgelijkheid 
gerichte opbouw van het recht alle aspecten betreffende de taak en positie van de verdediging in 
strafzaken in beginsel in een aparte titel van Boek I WvSv te worden geregeld. 

Voor wat betreft de inhoud van de betreffende regeling achten wij terzake van de vier genoemde 
aspecten het volgende van belang. Ten aanzien van de zowel a. verplichte toevoeging tijdens de 
zware procedure, als c. de verdediging in de buitengerechtelijke procedure client in een aparte titel 
van Boek I Wetboek van Strafvordering een wettelijke regeling te worden opgenomen over de wijze 
waarop en de mate waarin toevoeging is geboden. Een dergelijk regeling is naar onze mening ook 
noodzakelijk voor wat betreft de domiciliekeuze van de verdachte bij de raadsman (aspect b). Dit 
aspect betreft weliswaar een bevoegdheid van de verdachte, maar de bevoegdheid van de raadsman 
om daaraan wel of geen medewerking te verlenen dient naar onze mening in een aparte titel van 
Boek I WvSv te worden geregeld. 

Tenslotte achten wij een wettelijke regeling van het aspect d. misbniik van procesbevoegdheden 
niet noodzakelijk. In het voorgaande hebben wij reeds uiteengezet dat aan de kwalificatie 'rnisbruik 
van procesbevoegdheden' geen wettelijke invulling dient te worden gegeven. In aansluiting daarop 
is uiteengezet dat aan 'tnisbruik van procesbevoegdheden' naar onze mening binnen het geheel van 
beslissingsbevoegdheden van de strafrechter geen ander rechtsgevolg dient te worden gegeven dan 
daaraan momenteel binnen het geheel van wettelijk mogelijkheden reeds mogelijk is. 

124 A.J. Blok en L.Ch. Besier, Het Nederlandsche strafproces, Haarlem 1925, deel 1, p. 143. 
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