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Voorwoord 

Dit rapport geeft inzicht in de omvang van het strafrechtelijk apparaat in Ne-
derland en Nordrhein-Westfalen (DBR) en gaat in op de belangrijkste 
verschillen in de wijze van afdoening van strafzaken in beide landen. De 
wijze van afdoening in NRW, voorzover deze afwijkt van die in Nederland, 
staat in de beschrijving centraal, omdat deze een doorslaggevende factor is 
bij de verklaring van het verschil in omvang van het strafrechtelijk apparaat. 
Ik prijs mij gelukkig dat ik rnij bij dit onderzoek heb kunnen verzekeren van 
de medewerking van Prof. Dr. J.P.S. Fiselier. Van zijn hand is deel I van deze 
studie. Hij heeft de statistische dataverwerking op zich genomen en 
verschillen in omvang van het strafrechtelijk apparaat, alsmede verschillen 
in afdoening van strafzaken cijfermatig gevisualiseerd. 

Ofschoon het onderzoek een resultaat is van een intensieve samenwerking, 
neem ik, als coordinator, de voile verantwoordelijkheid op me. Fiselier en ik 
zijn beiden verbonden aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de 
Katholieke Universiteit Nijmegen. Het onderzoek is verricht in het kader van 
het binnen die faculteit opgezette onderzoeksprogramma 'Rechtspleging'. 

Voor dit onderzoek is dankbaar gebruik gemaakt van de vele contacten met 
instanties van politie en justitie die in de afgelopen decennia zijn opge-
bouwd. Velen in NRW en Nederland waren bereid ons van de nodige infor-
matie te voorzien. Op de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie en 
bij de gerechten in NRW zijn met velen gesprekken gevoerd om onder ande-
re inzicht te krijgen in de criminele politiek, de juridische infrastructuur, de 
organisatiestructuur en de werkwijze van politie en justitie. Allen die ons op 
enigerlei wijze hebben bijgestaan om dit onderzoek succesvol af te ronden 
zijn wij dank verschuldigd. Deze dank geldt in het bijzonder Dr. Hans-
Joseph Scholten, Richter am Oberlandesgericht en houder van de wisselleer-
stoel Duits recht aan de KUN in de jaren 1998-2000. Dank geldt ook de leden 
van de begeleidingscommissie die met wetenschappelijke nieuwsgierigheid 
en deskundige commentaren ons bij ons onderzoek zeer hebben gestimu-
leerd. 

Nijmegen, januari 2002 	 Prof. Mr. P.J.P. Tak 
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Inleiding 

Over de omvang van de rechterlijke macht in Duitsland in vergelijking met 
Nederland is weinig betrouwbare informatie bekend, en dat is niet verwon-
derlijk. Cijfers over de rechterdichtheid immers kunnen snel verkeerd wor-
den geinterpreteerd. Zo is er een recent onderzoek van het Duitse federale 
Ministerie van Justitie naar de rechterdichtheid in de EU' en dat onderzoek 
laat zien dat Nederland 11 rechters per 100.000 inwoners kent tegen 26 in 
Duitsland (stand 31.12.1998). Nederland bevindt zich samen met Frankrijk 
(10), Denemarken (12) en Belgie (13) in de middenpositie en Duitsland be-
vindt zich samen met Oostenrijk (23), Griekenland (27) en Luxemburg (34) in 
een toppositie. Maar wat zeggen die cijfers eigenlijk? Redelijk weinig, tenzij 
een goede vergelijking gemaakt is tussen de rechtssystemen, waarbij onder 
andere nagegaan is in welke mogelijkheden voor geschillenbeslechting is 
voorzien en is onderzocht of het aantal aan de gerechten voorgelegde zaken 
vergelijkbaar is en of de afhandeling van die zaken vergelijkbaar is. Uit het 
gegeven dat in Duitsland per 100.000 inwoners 21/2 maal zoveel rechters ac-
tief zijn als in Nederland, valt niet zonder meer de conclusie te trekken dat 
de Nederlandse rechterlijke macht gering in omvang is. Het cijfer vormt 
evenwel zeker aanleiding voor een gedetailleerde studie. Daartoe was des te 
meer aanleiding, nu uit een eerste internationale vergelijking van Nederland 
met een negental referentielanden op het gebied van de juridische infrastruc-
tuur de indruk ontstond dat de politie en het openbaar ministerie een kleine 
omvang hebben in vergelijking met de omvang van de criminaliteit. 2  
Tegen die achtergrond is op verzoek van het Directoraat-Generaal Rechts-
handhaving en in opdracht van het WODC een onderzoek gedaan naar de 
omvang van het strafrechtelijk apparaat in Nederland en Nordrhein-West-
falen, een Duitse deelstaat die, zo bleek eerder, zeer wel vergelijkbaar is met 
Nederland. 

1 	Ergebnisse einer vom Bundesministerium der Justiz durchgefiihrten Abfrage zur Richterdichte 
in den Staaten der Europiiischen Union. Rechtstatsachenforschung Bonn, 2001. 

2 F. van Dijk, J. de Waard, Juridische infrastructuur in internationaal perspectief Criminali-
teitsbeheersing, Ministerie van Justitie, Directie Algemene Justitiele Strategie, 's-Graven-
hage 2000. 
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Het onderzoek bestaat uit twee delen. 
In het eerste deel wordt beschreven in welke mate Nordrhein-Westfalen en 
Nederland vergelijkbaar zijn. Die vergelijkbaarheid wordt op drie onder-
delen getoetst: .  de demografische, de sociaal-economische en de strafrechte-
lijke. In het onderdeel over de demografische opbouw van Nordrhein-West-
falen en Nederland worden kerncijfers gegeven ten aanzien van het inwo-
neraantal, de gebiedsgrootte, de bevolkingsdichtheid en de bevolkingssa-
menstelling. 
De demografische gegevens worden gevolgd door sociaal-economische 
kerngegevens inzake de industriele ontwikkeling, im- en export en het bruto 
binnenlands product. Tot slot wordt in het eerste deel ingegaan op de om-
yang van de criminaliteit en de strafrechtelijke rechtshandhaving, alsmede 
op de sterkte van politie en justitie. 
De bij deze onderdelen behorende kerncijfers worden zodanig gepresenteerd 
dat een cijfermatige vergelijking tussen beide landen mogelijk wordt ge :  
maakt. 
leder onderdeel van het eerste deel van het rapport wordt afgesloten met 
conclusies. 

Het onderzoek naar de omvang van het strafrechtelijk apparaat in Neder-
land vergeleken met dat van Nordrhein-Westfalen toont aanzienlijke ver-
schillen. Het tweede deel van deze studie geeft een mogelijke verklaring van 
deze verschillen. 
De ophelderingspercentages alsmede de wijze waarop zaken worden afge-
daan, geven in de vergelijking tussen Nederland en Nordrhein-Westfalen 
grote verschillen te zien. Deze verschillen die voortvloeien uit een afwijkend 
opsporings-, sepot-, transactie- en vervolgingsbeleid alsmede uit een afwij-
kende strafrechts- en procescultuur, worden intensief besproken. Voorts 
wordt nagegaan of deze afwijkingen een verklaring kunnen inhouden voor 
het verschil in de omvang van het strafrechtelijk apparaat in Nederland en 
Nordrhein-Westfalen. 

Deze studie is meer dan een vergelijking van cijfers. Onderzocht is ook hoe 
het komt dat in Nordrhein-Westfalen verhoudingsgewijs meer zaken door 
de politie naar het OM ter afdoening worden doorgeleid. Ten aanzien van 
zaken die ter kennis komen van het OM wordt beschreven over welke mo-
gelijkheden het OM beschikt deze zaken buiten zitting af te doen. Daarbij 
wordt telkens aangegeven in hoeverre deze mogelijkheden voor afdoening 
buiten geding Nederlandse equivalenten kent. Deze mogelijkheden tot af- 
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doening buiten geding zijn van belang om te kunnen vaststellen of verhou-
dingsgewijs het OM of de rechter zwaarder belast is omdat in dat verband 
ook wordt aangegeven welke beslissingen de meeste tijd en energie vragen. 
Daarbij is niet getracht die vraag in kwantitatieve zin te beantwoorden, maar 
wordt door een beschrijving van juridische eisen die aan zo'n beslissing 
worden gesteld, aangegeven of deze meer tijd en energie vergen, zeker als 
deze worden vergeleken met soortgelijke beslissingen in Nederland. 

Wij realiseren ons dat een vergelijking van de omvang van het strafrechtelijk 
apparaat nooit een loepzuivere kan zijn omdat incidentele factoren die de 
vergelijking beinvloeden niet uit te sluiten zijn. Zo is bijvoorbeeld recent in 
Nordrhein-Westfalen besloten het aantal officieren van justitie uit te breiden 
met 20 om de extra werkdruk op te vangen die voortvloeit uit de beslissing 
om DNA-onderzoek te verrichten bij 200.000 cold cases. 
Wij realiseren ons ook dat er factoren zijn waarvan we mogen aannemen dat 
ze van belang zijn voor de vergelijking van de omvang van het justitieel ap-
paraat, maar waarvan bij benadering met vaststelbaar is wat hun gewicht is. 
Zo'n factor is bijvoorbeeld de gecompliceerdheid van delictsomschrijvingen 
en het aantal delictsomschrijvingen. Bij een vergelijking van het Nederlandse 
Wetboek van Strafrecht en het Duitse Strafgesetzbuch valt op dat het Duitse 
vaak veel gedetailleerdere delictsomschrijvingen bevat dan het Nederlandse 
en vaak ook de verschillende varianten van een strafrechtelijke gedraging re-
gelt. Zo kent het Strafgesetzbuch naast Betrug ook Versicherungsbetrug, Corn-
puterbetrug, Subventionsbetrug, Kapitalanlagebetrug, Kreditbetrug en Automa-
tenbetrug. Elk van die strafrechtelijke gedragingen is met een geheel daarop 
toegesneden delictsomschrijving met gedetailleerd uitgewerkte bestandde-
len strafbaar gesteld (artt. 263-265b StGB). Vaak werkt de wetgever daarbij 
met vage rechtsbegrippen die justitie voor grote toepassingsproblemen stelt. 3  
Voor dit onderzoek hebben we ons geconcentreerd op de belangrijkste ver-
sc.hilpunten in de wijze van afdoening van strafzaken naar Nederlands en 
naar Duits recht. Daaruit ontstaat een beeld dat een verklaring oplevert voor 
het verschil in de omvang van het strafrechtelijk apparaat in Nederland en 
Nordrhein-Westfalen. 

3 	Zie over dit aspect van de Duitse strafrechtspleging: E. Kempf, Lange und iiberlange 
Strafverfahren — Eine Herausforderung far die Justiz, Strafverteidiger 1997, pp. 208-212. 
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Veel van de informatie die hierna volgt, is gebaseerd op een uitvoerige stu-
die van (vooral juridische) literatuur en rechtspraak. Urn te voorkomen dat 
slechts de theoretische aspecten en niet ook de praktijk van alledag belicht 
zouden worden, hebben we tientallen gesprekken gevoerd met leden van de 
rechterlijke macht, officieren van justitie, politiefunctionarissen, medewer-
kers van ondersteunende justitiediensten en ambtenaren van de Ministeries 
van Justitie en Binnenlandse Zaken in Nordrhein-Westfalen. In totaal hebben 
we meer dan zestig praktijkmensen, van hoog tot laag, gesproken. De ge-
sprekken hadden een open karakter en waren erop gericht praktische achter-
grondinformatie of een sfeertekening van de alledaagse werkelijkheid te 
verkrijgen. In de gesprekken werd geen geautoriseerd standpunt weerge-
geven. 
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Deel I 

Feiten en cijfers over criminaliteit 
en rechtshandhaving 

in NRW en Nederland 



1. Nordrhein-Westfalen: land en yolk 

Inleiding 

Nordrhein-Westfalen (NRW) kwam op 23 augustus 1946 krachtens verorde-
ning nr. 46 van de Britse militaire regering tot stand. 4  Het verenigde de pro-
vincie Nordrhein - met de districten Dusseldorf, Köln en Aachen 5  - met de 
provincie Westfalen - met de districten Munster, Detmold en Arnsberg. De 
hoofdstad werd Dusseldorf. Met ingang van 21 januari 1947 kwam het mini-
staatje Lippe erbij. De symbolen van de genoemde drie regio's vindt men 
terug op het wapen van Nordrhein-Westfalen: de rode roos van Lippe, de 
kronkelende Rijn van Rijnland en het steigerende paard van Westfalen. 
Nordrhein-Westfalen werd de deelstaat met de grootste bevolkingsomvang. 
Door het Roergebied werd het bovendien de deelstaat met de belangrijkste 
concentratie van de zware industrie in Europa. De deelstaat heeft binnen-
grenzen met Niedersachsen, Hessen en Rheinland-Pfalz en buitengrenzen 
met Nederland (grenslengte: 387 kilometer) en Belgie (grenslengte: 99 kilo-
meter). 
Het noordwestelijke deel van Nordrhein-Westfalen behoort tot het .  Nord-
deutsche Tiefland. Hier ligt het noordelijke deel van Westfalen, het Man-
sterland, en het noordelijke deel van Nordrhein, de Niederrhein. Daarom-
heen ligt in de vorm van een halve maan in het zuiden en oosten een berg-
achtig gebied, het Mittelgebirge. Dit gebied bestaat uit Lippe en het zuide-
lijke deel van Westfalen en Nordrhein. Hierin liggen de bekende toeristische 
gebieden: de Eifel, het Sauerland en het Teutoburger Wald. 
Nordrhein-Westfalen wordt doormidden gesneden door de Rijn die in een 
schuine lijn van zuid (Bonn) naar noord (Emmerich) loopt. Dit wordt de 
Rheinachse genoemd. Daarnaast is er de Bordenachse, een strook vruchtbaar 
land die van Silezie naar Vlaanderen loopt en waar al vroeg in de geschie-
denis relatief veel mensen woonden. De twee assen kruisen elkaar in het 

4 	Voor de onderstaande beschrijving werd gebruik gemaakt van: R. Slotboom, Noordrijn- 
Westfalen. Informatie over politiek, economie en maatschappij, Zentrum fiir Niederlande-
Studien/Duitsland Instituut, Amsterdam 2001; D. Biegler, B. Frey und R. Kleinfeld, 
Nordrhein-Westfalen, in: J. Hartmann (Hrsg.), Handbuch der deutschen Bundeslander, 3., 
erw. und akt. Neuausgabe, Campus Verlag 1997, pp. 383-432; Statistisch Jaarboek 2001, 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg 2001; Statistisches Jahrbuch Nordrhein-
Westfalen 2000, Landesamt fiir Datenverarbeitung und Statistik NRW, Dusseldorf 2000. 

5 De districten Trier en Koblenz gingen op in Rheinland-Pfalz. 
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thiergebied. De Rijn is altijd de belangrijkste as geweest. Vandaar dat Rhein-
land van oudsher een dichtbevolkt gebied is met veel steden. Westfalen 
heeft, met uitzondering van het oostelijke deel van het Roergebied, veel 
meer een landelijk karakter. 

De deelstaat Nordrhein-Westfalen kent een veelvoud aan regio's met een 
eigen culturele stempel. Ofschoon hij om die reden aanvankelijk als een 
kunstmatige samenvoeging werd gezien, is toch langzamerhand een 'wij-
gevoel', ontstaan. Wel bestaan er nog verschillen tussen de RheinMilder die 
voor liberaal doorgaan en de Westfalen die als conservatief gelden. De ver-
schillen zijn echter kleiner geworden. Ook de confessionele scheidslijnen 
hebben mede als gevolg van de secularisatie hun scherpte verloren. 

Nordrhein-Westfalen heeft in de jaren van de wederopbouw in het bijzonder 
door zijn zware industrie een nationale vliegwielfunctie vervuld. De regio 
werd volledig athankelijk van de kolen- en staalindustrie. Andere economi-
sche activiteiten werden nauwelijks ontwikkeld. De ontstane monocultuur 
vormde vanaf de eerste kolencrisis aan het einde van de jaren vijftig een rem 
op de economische groei. Als gevolg van de internationale concurrentie wer-
den ingrijpende economische veranderingen onvermijdelijk. In het bijzonder 
de traditionele takken van industrie zoals de kolen-, de staal- en de textiel-
industrie verloren hun dominante positie. Het economisch zwaartepunt ver-
schoof van het Roergebied naar de steden tangs de rivier de Rijn. 
Nordrhein-Westfalen is echter niet alleen door zijn economische betekenis 
van vitaal belang voor de Bondsrepubliek. Het is tot 1990 ook het politieke 
centrum van West-Duitsland geweest. Het was de enige deelstaat met twee 
hoofdsteden: Bonn en Dusseldorf. 

Bestuur 

• Bestuur op deelstaatniveau 
Het grote verschil tussen Duitsland en Nederland is dat de Bondsrepubliek 
een federale staat is. De Duitse deelstaten hebben relatief veel macht. Zij 
hebben op het gebied van onderwijs, cultuur, wetenschap, media, ruimtelijke 
ordening en openbare veiligheid vergaande bevoegdheden. Ze mogen voor 
deze sectoren zelf wetten maken en de uitvoering ervan controleren. De 
deelstaten hebben ook een eigen grondwet (Landesverfassung), regering (Lan-
desregierung) en parlement (Landtag). De taken van het deelstaatparlement 
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zijn vergelijkbaar met die van de Tweede Kamer in Nederland. Het parle-
ment van Nordrhein-Westfalen zetelt in Dusseldorf. 
De SPD is verreweg de grootste partij. Zij is sinds 1966 aan de macht. Zij 
vormt op dit moment een coalitie met BUndniss 90/Die Griinen. Het grootste 
deel van de aanhang van de SPD woont in industriele gebieden, met name in 
de steden in het Roergebied. De andere grote partij is de CDU die haar 
grootste aanhang heeft op het platteland. De twee kleinere partijen zijn de 
FDP en Biindniss 90/Die Grunen. Bij de verkiezingen in 2000 — met een op-
komst van 56,7% — behaalde de SPD 42,8% van de stemmen. De CDU kwam 
uit op een percentage van 37,0. Het percentage stemmen van de FDP en 
Biindnis 90/Die Grunen bedroeg respectievelijk 9,8 en 7,1. 
Nordrhein-Westfalen is in de Bondsraad vertegenwoordigd met het maxi-
male aantal van zes zetels. De Bondsraad wordt wel eens vergeleken met 
onze Eerste Kamer. Zijn invloed is echter vanwege het federale karakter van 
Duitsland beduidend groter. 

• Bestuur op regionaal niveau 

Nordrhein-Westfalen bestaat uit vijf districten, Regierungsbezirke genaamd. 
Deze zijn vooral gericht op het uitvoeren van het beleid van de deelstaat. 
Het betreft de districten Keulen, Dusseldorf, Munster, Arnsberg en Detmold. 
Elk van deze districten bestaat uit een of meer zogenaamde kreisfreie Stticite 

(in totaal 23 grote steden) en een aantal Kreise (totaal 31). Deze Kreise omvat-
ten tezamen 373 gemeentes. De taken van de gemeenten zijn vergelijkbaar 
met die in Nederland. Een opvallend verschil is dat de burgemeester wordt 
gekozen door de inwoners van de gemeente. Anders dan in Nederland staat 
hij niet aan het hoofd van de politic. De politie valt namelijk rechtstreeks on-
der de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van 
de deelstaat. 

Demo grafie 

• Bevolking 
Nordrhein-Westfalen is met een oppervlakte van 34.081 vierkante kilometer 
qua grootte de vierde deelstaat met verreweg het grootste aantal inwoners 
en de grootste bevolkingsdichtheid. De bevolkingsomvang bedroeg in 1999 
17,984 miljoen inwoners. Op wat langere termijn wordt een teruggang van 
de bevolking verwacht tot 98,8% in 2015. De oorzaken daarvan zijn verou-
dering en een extreem laag geboortecijfer. De bevolkingsdichtheid bedraagt 
528 inwoners per vierkante kilometer. Zij loopt evenwel nogal uiteen: van 
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3.417 inwoners per vierkante kilometer in de stad Herne (Roergebied) tot de 
Kreis Hiixter met 130. Dertig van de 87 steden met 100.000 of meer inwoners 
in de Bondsrepubliek liggen in de Nordrhein-Westfalen. De vijf grootste ste-
den met meet dan een half miljoen inwoners zijn: Keulen (962.507), Essen 
(599.515), Dortmund (590.213), Dusseldorf (568.855) en Duisburg (519.793). 
Het aandeel van de jonge mannen (15-24 jaar) in de bevolking bedroeg 5,4% 
(eind december 1999). In 1998 was 4,8% van de mannelijke bevolking ge-
scheiden. Bij de vrouwen bedroeg dat percentage 5,6. 

De oppervlakte van Nederland bedraagt 41.526 vierkante kilometer, waar-
van 18% water, 69% agrarisch gebied en 9% bebouwd gebied. Water maakt 
in Nordrhein-Westfalen nog geen 0,2% van de totale oppervlakte uit. Hou-
den we met dit verschil rekening, dan is het oppervlakte aan land nagenoeg 
gelijk. Het aantal inwoners in Nederland per 1 januari 1999 bedroeg 15,760 
miljoen. Dit is 465 inwoners per vierkante kilometer land. Vijfentwintig van 
de 537 Nederlandse gemeenten hadden op 1 januari een bevolking van 
100.000 inwoners en meet. Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage hadden 
ieder meer dan een half miljoen inwoners. 
Het aandeel van de jonge mannen (15-24 jaar) in de bevolking is lets groter 
dan in Nordrhein-Westfalen: 6,0% (per 1 januari 2000). Het percentage ge-
scheiden mannen op de genoemde datum was 4,8 tegen 6,1 bij de vrouwen. 

• Migra tie 

Begin jaren zestig onstond er in Nordrhein-Westfalen een tekort aan ar-
beidskrachten. De oplossing van dit probleem werd gevonden in het werven 
van gastarbeiders. Deze kwamen vooral terecht in de arbeidsintensieve in-
dustrieen en de bouw. Een groot aantal van hen keerde niet terug naar het 
land van herkomst. 
Het aandeel van de niet-Duitse bevolking is met 11,4% het hoogste van de 
Duitse deelstaten. Einde 1999 woonden in Nordrhein-Westfalen 1,98 miljoen 
buitenlanders. Dit is meer dan 27% van de in Duitsland wonende vreemde-
lingen. Concentraties vindt men in Dusseldorf (20,3%) en Keulen (20,9%). 
Het overgrote deel, meer dan 70%, komt uit de landen waar voorheen ar-
beidskrachten werden geworven: de Turken met 35%, gevolgd door vreem-
delingen uit de EU-landen (25%) en het (voormalige) Joegoslavie (14%). 

Op 1 januari 2000 woonden 652.000 personen in Nederland die niet over de 
Nederlandse nationaliteit beschikten. Dit komt neer op 4,1%. Het percentage 
allochtonen ligt aanzienlijk hoger. Allochtonen zijn daarbij personen van wie 
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ten minste een ouder in het buitenland is geboren 6 . Het aantal allochtonen 
per 1 januari 2000 bedroeg 2,775 miljoen, waarvan 1,431 miljoen eerste gene-
ratie allochtonen. Van de eerste en tweede generatie allochtonen is resp. 
61,9% en 38,8% als niet-westers aan te merken. Van de allochtonen vormen 
de Turken de grootste groep met 309.000, gevolgd door de Surinamers en de 
Marokkanen met een aantal van respectievelijk 303.000 en 262.000. 

• Godsdienst 

Door migratie-effecten is de religieuze samenstelling van Nordrhein-West-
falen veranderd. Het aandeel van de katholieken daalde van 52,6% in 1970 
naar 46,8% in 1994. Dat van de protestanten daalde van 40,8 in 1970 naar 
31,3% in 1995 ondanks het feit dat juist de protestanten in de afgelopen jaren 
het meest profiteerden van de migratie vanuit Oost-Europa. Kenmerkend 
voor de religieuze samenstelling van Nordrhein-Westfalen is de verbreiding 
van niet-christelijke gemeentes. Dit geldt i.h.b. voor de Islam met een bevol-
kingsaandeel van circa 4%• 7  

Het Nederlandse CBS onderscheidt tussen 'kerkelijkheid' en 'kerksheid'. Ie-
mand wordt als kerkelijk beschouwd als hij zichzelf tot een kerkelijke ge-
zindte of levensbeschouwelijke groepering rekent. Kerks zijn diegenen die 
eenmaal of vaker per maand naar de kerk gaan. In 1999 was 41% van de be-
volking niet kerkelijk, 31% was katholiek, 14% Nederlands-hervormd en 7% 
gereformeerd. Islamieten en hindoes maakten op 1 januari 2000 respectieve-
lijk 4,6% en 0,5% uit van de totale bevolking. 

6 Allochtonen die zelf in het buitenland zijn geboren, worden eerste generatie-allochto-
nen genoemd. Zijn zij daarentegen in Nederland geboren, dan worden zij tweede-ge-
neratie allochtonen genoemd. Allochtonen van de eerste generatie worden op grond 
van hun geboorteland onderscheiden in westers en niet-westers. Ze worden tot de niet-
westerse allochtonen gerekend als zij zijn geboren in Turkije, Afrika, Latijns-Amerika of 
Azie met uitzondering van Japan en Indonesie. De tweede generatie wordt onder-
verdeeld in westers en niet-westers op grond van het geboorteland van hun moeder. 
Als dat Nederland is, dan is het geboorteland van de vader bepalend. 

7 	De cijfers werden ontleend aan D. Biegler e.a., Nordrhein-Westfalen, in: Hartmann, 
Handbuch der deutschen Bundesliinder, o.c., p. 388. 
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Sociaal-economische structuur 

• Beroepsstructuur 

In 1999 namen in Nordrhein-Westfalen circa 7,6 miljoen mensen deel aan het 
arbeidsproces (erwerbstatig) 9 . Mannen maken daarvan ongeveer zestig pro-
cent uit. De structurele veranderingen waarvan hierboven sprake was, blij-
ken uit het feit dat de beroepsgroepen van de werknemers en de ambtenaren 
circa 57% van de werkzame bevolking uitmaken. Dit was in 1970 40% en in 
1959 22,6%. De overeenkomitige percentages voor de handwerkslieden zijn: 
33,0 (1999), 48,1 (1970) en 58,6 (1950). De verschuiving naar de dienstensector 
blijkt eveneens uit de bedrijfstak waarin men werkzaam is. Dienstensector: 
64,3% (1999), 43,0% (1970) en 32,9% (1950). De overeenkomstige percentages 
voor de secundaire sector zijn: 33,8 (1999), 53,1 (1970) en 55,4 (1950). De per-
centages voor de primaire sector: 1,8(1999), 3,9 (1970) en 11,7(1950). 

In 1999 bestond de Nederlandse beroepsbevolking uit 4,242 miljoen mannen 
en 2,856 miljoen vrouwen, respectievelijk 59,8% en 40,2 % van het totaa1 9. In 
Nederland heeft net zoals in Nordrhein-Westfalen een verschuiving plaats-
gevonden van de primaire en secundaire sector naar de tertiaire sector. De 
cijfers voor de primaire sector (landbouw/visserij): 13,5% (1960), 5,2% (1985) 
en 3,3% (1998). De overeenkomstige cijfers voor de secundaire sector (indu-
strie met inbegrip van delfstoffenwinning, openbare nutsbedrijven en bouw-
nijverheid): 42,2% (1960), 29,0% (1985) en 23,1% (1998). De corresponderende 
cijfers voor de tertiaire sector: 44,3% (1960), 65,8 (1985) en 73,6% (1998). 

• Werkloosheid 
De werkloosheid in Nordrhein-Westfalen is verhoudingsgewijs hoog. In 
1993 bedroeg zij 9,8%. Daarna is zij gestegen naar een historisch hoogtepunt 
van 11,9% in 1997 om vervolgens te dalen tot het huidige niveau van 9,5% 

8 In Duitsland maakt men onderscheid tussen Erwerbspersonen en Erwerbstiitige. Erwerbs-
personen vormen de beroepsbevolking van 15 jaar en ouder; EnverbsWtige zijn daadwer-
kelijk werkzame personen. 

9 Het CBS rekent tot de beroepsbevolking personen van 15-64 jaar die: 
- ten minste twaalf uur per week werken, of 
- werk hebben aanvaard waardoor ze ten minste twaalf uur per week gaan werken, of 
- verklaren ten minste twaalf uur per week te willen werken, daarvoor beschikbaar 
zijn en activiteiten ontplooien cm werk voor ten mirtste twaalf uur per week te virtden. 
Van de beroepsbevolking worden personen die ten minste twaalf uur per week werken 
tot de werlczame beroepsbevolking gerekend en degenen die niet of minder dan twaalf 
uur werken tot de werkloze beroepsbevolking (zie Statistisch Jaarboek 2001, o.c., pp. 197- 
198). 
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(2000). De werkloosheid is het hoogst in de volgende regio's: Bochum 
(12,5%), Dortmund (14,1%), Duisburg (13,8%), Essen (11,8%), Gelsenkirchen 
(14,4%), Hamm (11,1%), Keulen (11,7%), Oberhausen (10,7%) en Reckling-
hausen (12,8%). 
Het werkloosheidspercentage onder buitenlanders was eind juli 2000 bijna 
twee maal zo hoog als in de totale bevolking, respectievelijk 18,9 versus 9,9. 
In 1999 ontvingen in Nordrhein-Westfalen 696.122 personen een uitkering, 
de Sozialhilfe. 10  Dit komt neer op 39 per 1.000 inwoners. Het aandeel van de 
niet-Duitsers daarin bedraagt 24,4%. Dat is ruim twee maal zo groot als hun 
aandeel in de bevolking (11,4%). 
In 1999 was in Nederland 4,1% van de beroepsbevolking werkloos. Autoch-
tonen vormden in 1999 68% van beroepsbevolking (66% van de werkzame 
beroepsbevolking). De overeenkomstige percentages voor de allochtonen 
zijn: 59 en 54. Het werkeloosheidpercentage van de autochtonen en allochto-
nen bedroeg in 1999 respectievelijk 3 en 9. 
In 1999 ontvingen 388.000 personen een uitkering krachtens de Algemene 
Bijstandswet. In 1998 bedroeg het aandeel van de allochtonen 42,4%. 

Economie 

• Bedriffsleven 
De economie van Nordrhein-Westfalen wordt nog steeds geidentificeerd met 
het Roergebied. Sinds de crisis in de kolen- en staalindustrie is het econo-
misch zwaartepunt echter naar andere gebieden verschoven. Vooral de ste-
den langs de Rijn ontwikkelden zich tot een sterke regio. Maar ook andere 
gebieden maakten een industriele inhaalslag, zoals de regio rond Aken. 
Nordrhein-Westfalen staat bekend als de deelstaat met de grote bedrijven. 
Toch overheersen in feite de kleine en middelgrote bedrijven. Circa twee-
derde van de werknemers werkt bij kleine en middelgrote ondernemingen. 
De grote concerns zijn niettemin goed vertegenwoordigd in Nordrhein-
Westfalen. Van de 100 grootste bedrijven in Duitsland zijn er 45 in deze deel-
staat gevestigd. 

10 "Die Sozialhilfe soil eine Lebensfiihrung ermoglichen, die der Wiirde des Menschen 
entspricht. Diese Hilfe wird seit Juni 1962 nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) an 
Stelle der frilheren Fiirsorgeleistungen gewahrt, und zwar als Hilfe zum Lebensun-
terhalt und als Hilfe in besonderen Lebenslagen in und/oder ausserhalb von Einrich-
tungen, Heimen und gleichartigen Einrichtungen." (Statistisches Jahrbuch NRW 2000, 
o.c., p. 479). 
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De landbouw speelt in Nordrhein-Westfalen een ondergeschikte rol. Hoewel 
ongeveer de helft van de oppervlakte van Nordrhein-Westfalen bestaat uit 
landbouwgrond, is het aantal mensen dat werkzaam is in de landbouw sterk 
teruggelopen. In 1950 lag het aandeel op 14%, thans is het nog maar 1,7%. 

• Im- en export 

De handel met het buitenland speelt een belangrijke rol in Nordrhein-West-
falen. De uitvoer bedroeg in 1999 182,418 miljard DM, circa een vijfde van de 
totale Duitse export. Daarvan ging circa 60% naar een land uit de Europese 
Unie. De uitvoer naar Nederland bedroeg 17,196 miljard, dit is 9,4% van de 
totale export. Tien procent daarvan bestaat uit land- en tuinbouwproducten. 
Twaalf procent bestaat uit grondstoffen en halffabrikaten; ruim driekwart 
bestaat uit eindproducten. 
De import bedroeg 187,342 miljard DM. Meer dan de helft (55,1%) was af-
komstig uit een land van de Europese Unie. Het aandeel van Nederland be-
droeg 24,475 miljard DM, dit is 13,1% van de totale invoer. 

De invoer in Nederland in 1999 bedroeg 393,846 miljard gulden. Daarvan 
kwam 58,7% uit een land in de Europese Unie en 19,2% uit Duitsland. 
Ben kwart van de invoer uit Nordrhein-Westfalen bestaat uit land- en tuin-
bouwproducten. Het aandeel van de grondstoffen en halffabrikaten bedraagt 
30,6%; dat van de eindproducten is 46,0%. 

Nationaal inkomen 

In 1999 bedroeg het bruto binnenlands product 861,662 miljard DM. Dit is 
22,2% van Duitsland als geheel. Dat is 112.435 DM per lid van de beroeps-
bevolking en 46.158 DM per inwoner. 

Het Nederlandse bruto binnenlands product bedroeg in 1999 823,98 miljard 
gulden. Dit komt neer op 129.722 gulden per arbeidsjaar en 44.914 gulden 
per inwoner. 

Conclusie 

De vergelijking tussen Nordrhein-Westfalen en Nederland is noodgedwon-
gen globaal. Zij heeft zich beperkt tot een aantal demografische en macroso-
dale gegevens. Bij de selectie ervan hebben wij ons laten leiden door de re-
sultaten van criminologisch onderzoek van factoren op macroniveau die van 
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invloed zijn op de aard en de omvang van de criminaliteit. 11  Vanzelfspre-
kend waren wij daarbij afhankelijk van de beschikbare gegevens, in de prak-
tijk cijfers die door de centrale bureaus voor de statistiek in de twee landen 
worden verzameld. Wij hebben ook niet de illusie dat wij alle relevante fac-
toren in de vergelijking hebben betrokken. De gepresenteerde gegevens 
sterken ons niettemin in onze veronderstelling dat Nordrhein-Westfalen en 
Nederland goed met elkaar kunnen worden vergeleken. Gelet op de factoren 
die wij in de vergelijking hebben betrokken, verwachten wij dat ook de aard 
en de omvang van de criminaliteit in de twee landen grosso modo vergelijk-
baar zal blijken te zijn. 

11 F.P. van Tulder, Criminaliteit, pakkans en politie: schattingen met een macromodel, Sociaal en 
Cultureel Planbureau, 's-Gravenhage 1985. 
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2. Criminaliteit en rechtshandhaving 

Voor een inzicht in de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland 

(Nld) en Nordrhein-Westfalen (NRW) zijn wij aangewezen op de zogenaam-

de politiecijfers. Politiecijfers hebben betrekking op delicten die ter kennis 

van de politie zijn gekomen en door haar worden geregistreerd. Politiecijfers 

worden echter in het algemeen niet gezien als een getrouwe afspiegeling van 

de gepleegde criminaliteit. De reden is dat een groot deel van de criminaliteit 
voor de politie verborgen blijft. Daarbij komt dat dit deel per type delict va-

rieert. . 
De beperkte waarde van politiecijfers als indicatie voor de werkelijk ge-

pleegde criminaliteit is nauw verbonden met de manier waarop criminaliteit 

ter kennis van de politie komt. De belangrijkste bron van informatie over 

gepleegde criminaliteit is het slachtoffer dat daarvan aangifte doet. Het is 

echter bekend dat een groot aantal slachtoffers geen aangifte doet. Naar 

schatting gebeurt dit slechts in een op de drie gevallen en blijven derhalve 

twee gevallen voor de politie verborgen. Slachtoffers blijken veelal af te zien 

van aangifte omdat zij het delict niet zo ernstig vinden en/of denken dat de 

politic er toch niet veel aan kan of wil doen. Naast het slachtoffer is de politie 

zelf een bron van informatie over de gepleegde criminaliteit. Het gaat hier 

vooral om delicten waarbij geen slachtoffers betrokken zijn. Deze delicten 

blijven verborgen tenzij de politie zelf ze op het spoor komt. De inzet van de 

politie is daarmee bepalend voor de mate waarin deze delicten te harer ken-

nis komen. 

Verschillen in aangiftebereidheid en opsporingsinzet van de politie zijn er 

dus de oorzaak van, dat politiecijfers niet zo erg geschikt zijn voor een be-

schrijving van de aard en omvang van de criminaliteit. Minder problema-

tisch is het politiecijfers te gebruiken om een bepaalde trend te beschrijven. 

Dan moet men echter wel de aanriame maken dat de aangiftebereidheid van 

slachtoffers van criminaliteit en de opsporingsinzet van de politic van jaar 

tot jaar geen grote schommelingen te zien geven. Een dergelijke aanname 

zou men wellicht ook kunnen maken bij de vergelijking van de politiecijfers 

van verschillende landen. Het is de vraag of zo'n aanname kan worden on-

derbouwd. Aangiftebereidheid en opsporingsinzet hangen vermoedelijk 

nauw samen. De inzet van de politie en het succes daarvan zullen immers 
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voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van haar sterkte en deze op hun 
beurt zullen weer de aangiftebereidheid beinvloeden. 
Helaas beschikken wij niet over andere gegevens dan politiecijfers. Gegevens 
afkomstig uit zogenaamde slachtoffer-enquetes zouden nog het meest in 
aanmerking komen. Deze zijn alleen voor Nederland beschikbaar. 12  Wij zul-
len ons derhalve voor de beschrijving van de criminaliteitssituatie moeten 
behelpen met politiecijfers. 
Gelukkig zijn er wel vergelijkbare cijfers beschikbaar van de wijze waarop 
criminaliteit wordt afgehandeld. Het betreft informatie over de ophelde-
ringspercentages, het vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie en de 
straftoemeting door de rechter. 
Hieronder zullen wij cijfers over gepleegde criminaliteit en haar afhandeling 
presenteren voor achtereenvolgens Nederland en Nordrhein-Westfalen. 
Deze volgorde maakt het mogelijk in de bespreking van Nordrhein-Westfa-
len te verwijzen naar de situatie in Nederland. Onze aandacht gaat vooral uit 
naar het jaar 1999, het meest recente jaar waarover gegevens over criminali-
teit en haar afdoening in beide landen beschikbaar zijn. 

12 Door prof.dr. Helmut Kury, Max Planck Institut Freiburg, is ons meegedeeld dat in 
Nordrhein-Westfalen geen slachtoffer-enquetes op deelstaatniveau zijn verricht. 
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Nederland 

Ter kennis van de politie gekomen criminaliteit 

In 1999 werd door de politie van 1.284.300 misdrijven proces-verbaal van 
aangifte en eigen opsporing opgemaakt, hieronder te noemen de geregi-
streerde criminaliteit. 13  Per 100.000 inwoners van 12-79 jaar komt dit neer op 
9.950. Vergeleken met tien jaar geleden is het aantal delicten toegenomen 
met 10,8%. 
Het grootste deel van de geregistreerde criminaliteit bestaat uit vermogens-
criminaliteit: 67,9%. Geweldsdelicten maken 6,7% van het totaal uit. Het 
aandeel van de drugsdelicten bedraagt 0,7%. 
In 1999 bedroeg het ophelderingspercentage 15,1% 14 . In verband met de haar 
ter kennis gekomen criminaliteit heeft de politie 267.200 verdachten ge-
hoord15 . Het percentage jongens en mannen op het totaal aantal gehoorde 
verdachten bedraagt 88,2. 

Afdoening door het OM 

In 1999 werden bij het openbaar ministerie 234.679 zaken ingeschreven. Bijna 
zestig procent (58,6%) betreft misdrijven Wetboek van Strafrecht. Het pro-
centuele aandeel van de verkeersmisdrijven bedraagt 19,6; de economische 
misdrijven en de drugsdelicten maken respectievelijk 12,1 en 4,5 procent uit 
van het totaal. 

13 Voor de onderstaande beschrijving werd gebruik gemaakt van F.W.M. Huls e.a., Cri-
minaliteit en rechtshandhaving 2000, CBS/WODC, 's-Gravenhage 2001; Statistisch jaarboek 
2001, CBS, Voorburg/Heerlen 2001. 

14 Het ophelderingspercentage is het totaal aantal in een bepaalde periode opgehelderde 
misdrijven in relatie tot het aantal in dezelfde periode door de politie opgemaakte 
processen-verbaal terzake van gelijk(soortig)e misdrijven uitgedrukt in procenten. Het 
CBS spreekt van een opgehelderd misdrijf als tenminste een verdachte bij de politie 
bekend werd, ook al is hij voortvluchtig of ontkent hij het (strafbare) feit te hebben ge-
pleegd; zie: Begrippenlijst 1998 in Kwartaalbericht rechtsbescherming en veiligheid, 98/1, 
CBS, Voorburg/Heerlen 1998, p. 9. Tevens moet er van het misdrijf een proces-verbaal 
van aangifte zijn opgemaakt, zie: Kwartaalbericht rechtsbescherming en veiligheid, 88/2, 
CBS, Voorburg/Heerlen 1988, p. 11. 

15 Gehoorde verdachten zijn personen ten aanzien van wie een redelijk vermoeden be-
staat dat zij een strafbaar feit hebben gepleegd en die daadwerkelijk door de politie zijn 
gehoord, Kwartaalbericht rechtsbescherming en veiligheid, 88/2, CBS, Voorburg/Heerlen 
1988, p. 15. 
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In 1999 werden 229.513 zaken door de rechter en het openbaar ministerie 
afgedaan. lit is slechts 1,8% meer dan tien jaar geleden. Van het aantal in 
1999 afgedane zaken werden 114.451 zaken door het OM afgedaan en 
115.062 door de rechter. Deze cijfers houden een verschuiving in afdoening 
in, in die zin dat het OM vergeleken met tien jaar geleden zo'n dertig dui-
zend zaken minder afdoet. Zijn aandeel is teruggelopen van 62,6% naar 
49,8%. 
De wijze van afdoening door het OM in 1999 blijkt uit tabel 1. 

Tabel 1. Afdoeningen rechtbankstrafzaken in eerste aanleg door het openbaar ministe-
rie, naar wifre van afdoening, 1999 	 

	

abs. 	'Vs 	index 
(1989 = 100) 

sepot 	 26253 	22,9 	38 
technisch sepot 	 14.880 	13,0 	47 
beleidssepot 	 11.373 	9,9 	30 

voorw. sepot 	 2.331 	2,0 	 ? 
onvoorw. sepot 	 4.295 	3,8 	 ? 
'kale' sepots 	 4.747 	4,1 	 ? 

voeging ad informandum 	 4.788 	4,2 	33 
voeging ter berechting 	 9.092 	7,9 	56 
transactie 	 66.843 	58,4 	193 
overdracht ander parket 	 5.466 	4,8 	68 
overig/onbekend 	 2.009 	1,8 	 ? 

totaal 
Bron: Criminaliteit en rechtshandhaving 2000, tabel 4.5. 

114.451 	100,0 	80 

Zoals wij al hebben gezien, is het aandeel van het OM in de afdoening van 
criminaliteit teruggelopen. Vergeleken met tien jaar geleden doet het OM 
eenvijfde minder zaken zelf af. Voorts heeft zich in de afdoening door het 
OM een belangrijke verschuiving voorgedaan. Het aantal sepots is sterk te-
ruggelopen. Daartegenover staat een (bijna) verdubbeling van het aantal 
transacties. 

Afdoening door de rechter 

In 1999 deed de rechter 115.062 gewone strafzaken in eerste aanleg af. Dit is 
31,7% meer dan tien jaar geleden. In 105.786 zakenI 6  resulteerde dit in een 
schuldigverklaring en in 4.941 leidde dit tot vrijspraak of ontslag van alle 
rechtsvervolging (dit is 4,3% van het totaal aantal afdoeningen, even hoog 

16 Hierin begrepen 630 afdoeningen met schuldigverklaring zonder oplegging van straf. 
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als tien jaar geleden). Aan de schuldigverklaarden werden de in tabel 2 op-

genomen (combinaties van) straffen en maatregelen opgelegd. 

Tabel 2. Afdoeningen rechtbankstrafzaken door rechter, naar combinaties van opgeleg-
de straffen en maatregelen, 1999  

abs. 	% 

gev. straf (zonder geldboete) 	37.790 	35,9 
waarvan 

onvoorw. 	 20.847 	19,9 
ged. (on)voorw. 	 5.650 	5,4 
voorw. 	 11.293 	10,7 

geldboete (zonder gev. straf) 	42.225 	40,2 
waarvan 

onvoorw. 	 34.842 	33,1 
gev. straf (met geldb.) 	 8.103 	7,7 
overig + onbekend 	 17.038 	16,2 

totaal 	 105.156 	100,0 
Bron: Criminaliteit en rechtshandhaving 2000, tabel 4.9. 

De duur van het onvoorwaardelijk opgelegde deel van de gevangenisstraf is 

aangegeven in tabel 3. 

De procentuele verdeling van de opgelegde straffen ziet er enigszins anders 

uit. De tel-eenheid is hier de opgelegde straf en niet, zoals hierboven, de 

schuldigverklaarde. Het blijkt dat totaal 155.664 straffen en maatregelen 

werden opgelegd. Deze zijn in tabel 4 nader onderscheiden. 

Tabel 3. Afdoeningen rechtbankstrafzaken door rechter; opgelegde geheel of gedeel-
telijk onvoorwaardelijke gevangenisstraffen, naar duur van het onvoorwaarde-
lijk deel, 1999  

	

abs. 	oh 

tot 1 mnd. 	 10.725 	39,2 
1-3 mnd. 	 6.493 	23,7 
3-6 mnd. 	 3.939 	14,4 
6-12 mnd. 	 2.846 	10,4 
1-3 jaar 	 2.417 	8,8 
3 jaar en langer 	 923 	3,4 

totaal 	 27.343 	100,0 
Bron: Criminaliteit en rechtshandhaving 2000, tabel 4.11. 
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Tabel 4. Afdoeningen rechtbankstrafzaken door de rechter naar opgelegde straf fen en 
maatregelen, 1999 

abs. 

geldboete 	 50328 	32,3 
gevangenisstraf/hechtenis 	 46.138 	29,6 
taakstraf/leerproject 	 21575 	13,9 
ontzegging 	 16.379 	10,5 
overige straffen 	 21.244 	13,7 

totaal 	 155.664 	100,0 
Bron: Criminaliteit en rechtshandhaving 2000, tabel 4.10. 
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Stroomschema 

Het onderstaande stroomschema laat in a nutshell de voor Nederland meest 
relevante cijfers zien. 17  

Stroomschema misdrijven: 1999 
geregistreerde misdrijven 

opgemaakte processen-verbaal 	1.284.300 

opgehelderde zaken 	 194.200 

aantal gehoorde verdachten 	 267.200 

ingeschreven ten parkette 
afgedaan in 1999 

rechtbankstrafzaken (1° aanleg) 

234.700 
229.600 

OM 114.451 	 rechter 115.062 

technisch sepot 	13% 	 voeging 	 4% 
beleidssepot 	 10% 	 vrijspraak en 
transactie 	 58% 	 ontslag v. rechtsvervolging 4% 
voeging, overig 	19% 	 schuldigverklaring 	92% 

door rechter opgelegde straffen 
105.156 

gevangenisstraf (zonder geldb.): 
onvoorw. 	 19,9% 
gedeeltelijk (on)voorw. 	 5,4% 
vOOTW. 	 10,7% 

geldboete (zonder gevangenisstraf): 
onvoorw. 	 33,1% 
voorw. 	 7,1% 

gevangenisstraf met geldboete 	 7,7% 
overig + onbekend 	 16,2% 

17 Het stroomschema werd ontleend aan de publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving 
2000, o.c., p. 224. 
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Nordrhein-Westfalen 

Ter kennis van de politie gekomen criminaliteit 

In 1999 kwamen 1.331.679 delicten ter kennis van de politie. 18  Anders dan in 
Nederland zijn daarin niet begrepen verkeersmisdrijven. 19  Het genoemde 
aantal komt neer op 7.408 delicten per 100.000 bewoners. Vergeleken met 
tien jaar geleden is het aantal delicten gestegen met 10,7%. De laatste jaren is 
het aantal delicten afgenomen. 
Het grootste deel van de geregistreerde criminaliteit in Nordrhein-Westfalen 
betreft diefstal, i.c. 53,6%. Geweldsdelicten nemen 3,2% voor hun rekening 
en drugscriminaliteit 4,4%. Een vorm van criminaliteit die getalsmatig de 
aandacht trekt, is Betrug. Dit type delicten is slechts gedeeltelijk vergelijkbaar 
met onze categorie bedrogsdelicten. Hun aantal bedraagt: 12,5%. 

Ter vergelijking: 
In Nederland kwamen 1.167.200 misdrijven ter kennis van de politie. Daarbij 
zijn verkeersdelicten buiten beschouwing gelaten. Dit komt neer op 7.406 
delicten per 100.000 van de bevolking. 
Bijna driekwart van de geregistreerde criminaliteit (verkeersdelicten niet in-
begrepen) bestaat uit vermogenscriminaliteit. Het aandeel van de gewelds-
criminaliteit bedraagt 7,4% en dat van de drugscriminaliteit nog geen een 
procent. Vernielingen maken 16,1% van het totaal uit. 

Opgehelderde criminaliteit 
In 1999 werden in Nordrhein-Westfalen 667.150 delicten opgehelderd. Dit 
komt neer op een ophelderingspercentage van 50,1. Nordrhein-Westfalen 
neemt daarmee vergeleken met de andere Duitse deelstaten een middenpo-
sitie in. Opvallend is dat het ophelderingspercentage in Nordrhein-Westfa-
len sinds het begin van de jaren tachtig rond de 45 schommelt. In 1984 was 

18 Deze en andere 'politiecijfers' werden ontleend aan Polizeiliche Kriminalstatistik Nord-
rhein-Westfalen 2000, Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, Dusseldorf 2001. 

19 "Nicht enthalten sind Staatsschutz- und Verkehrsdelikte (s. S. 4 Nrn. 3.3.1 und 3.3.2)." 
Zie Polizeiliche Kriminalstatistik Nordrhein-Westfalen 2000, o.c., p. 3. 
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het ophelderingspercentage 43,7. Vijf jaar later bedroeg het 44,1 en nog eens 
vijf jaar later 42,5. Sindsdien is het gestegen naar het huidige niveau van 50,1. 
Het ophelderingspercentage varieert per type delict. Bij geweldscriminaliteit 
is het percentage 74,3. Het is nog hoger voor bedrog en drugsdelicten, resp. 
84,2 en 95,5. Het ligt aanmerkelijk lager bij diefstal: 29,7. Daarbij maakt het 
een groot verschil of het om eenvoudige of gekwalificeerde diefstal gaat. De 
ophelderingspercentages zijn resp. 12,9 en 50,9. 

Ter vergelijking: 
Het Nederlandse ophelderingspercentage bedraagt 15,1. Hierin zijn de ver-
keersdelicten verdisconteerd. Houdt men deze buiten de berekening, dan is 
het ophelderingspercentage 13,4% tegen 50,1% in Nordrhein-Westfalen. An-
ders dan in Nordrhein-Westfalen is het ophelderingspercentage in Neder-
land sinds het begin van de jaren tachtig voortdurend gedaald. In 1984 be-
droeg het ophelderingspercentage 25,2°k. Vijf jaar later is het gezakt naar 
23,0. In 1994 was het percentage 18,1 en thans is het 15,1. 

Blankenbure maakt naar aanleiding van door hem gevonden vergelijkbare 
verschillen de opmerking dat een criminoloog deze al snel in verband zal 
brengen met verschillen in registratie. Die vormen inderdaad een deel van 
de verklaring, maar zo vervolgt hij: "... the other part lies in effectively less clear-
ance success of the Dutch police. But even that might be due to differences in regi-
stration practice rather than effectiveness: while the German police considers as 
'cleared' every incident for which they can name a suspect and leave it to the prose-
cution office to drop the case, the Dutch anticipate doubtful proof more often by not 
forwarding it to the prosecution". Naar zijn mening werkt het verschil tussen 
het Duitse legaliteitsbeginsel en het Nederlandse opportuniteitsbeginsel 
vooral door in de discretionaire bevoegdheid van de politie. 2I Dit alles neemt 
echter niet weg dat het verschil in ophelderingspercentages tussen Nord-
rhein-Westfalen en Nederland zich bij alle delicten voordoet, zij het dat het 
varieert. 

20 E. Blankenburg, Patterns of legal culture: The Netherlands compared to neigboring Germany, 
Duitsland Instituut, UvA, Amsterdam 1997, pp. 40-41. 

21 Deze bevoegdheid speelt overigens alleen een rol bij de beslissing van de politie of zij 
van de melding een proces-verbaal van aangif te opmaakt. Aileen processen-verbaal 
van aangifte worden door het CBS geregistreerd (persoonlijke mededeling drs. F.W.M. 
Huls, CBS). 
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In tabel 5 hebben wij voor een aantal — min of meer vergelijkbare — catego-
rieen van delicten de ophelderingspercentages in 1999 van de twee landen 
naast elkaar gezet. 

Tabel 5. Ophelderingspercentages van enige categorieen van misdrijven; NRW vergele-
ken met NM, 1999 

	

NRW 	Nld 
geweldscriminaliteit 	 74,3 	44,7 
eenvoudige diefstal 	 50,9 	11,2 
gekwalificeerde diefstal 	 12,9 	6,2 
drugsdelicten 	 95,5 	85,5 
Bron: Criminaliteit en rechtshandhaving 2000, tabellen 3.6 en 3.7; Polizeiliche Kriminalstatistik 
Nordrhein-Westfalen 2000, p. 11. 

Het genoemde ophelderingspercentage van 50,1 resulteert in 437.040 beken-
de verdachten. Dat is beduidend meer dan in Nederland. Laat men in de Ne-
derlandse cijfers de verkeersmisdrijven buiten beschouwing, dan komt men 
uit op een ophelderingspercentage van 13,4 en een aantal van 224.600 ge-
hoorde verdachten. 
Opvallend is dat in Nordrhein-Westfalen het aantal bekende verdachten ach-
terblijft bij het aantal opgehelderde zaken. In Nederland is het omgekeerde 
het geval. Het aantal gehoorde verdachten is daar juist groter dan het aantal 
opgehelderde zaken. Hier wreekt zich een verschillende manier van registre-
ren. Net  als in Nederland wordt in Nordrhein-Westfalen een zaak als opge-
helderd beschouwd, als een of meer verdachten bekend zijn geworden. Ie-
mand wordt daarentegen in Nordrhein-Westfalen binnen een bepaalde rap-
portageperiode in beginsel slechts eenmaal als verdachte geteld, ook al heeft 
hij of zij meerdere vergelijkbare delicten gepleegd. In Nederland wordt hij of 
zij even vaak geteld als er delicten zijn gepleegd. Om een voorbeeld te ge-
ven. Een verdachte in Nordrhein-Westfalen die vijf inbraken bekent, levert 
vijf opgehelderde inbraken op; hij wordt . echter slechts een maal geteld als 
verdachte van inbraak. 22  In Nederland wordt de betrokkene geteld voor vijf 

22 "Unabhangig wie oft eine Tatverclachtige oder em Tatverclachtiger in einem Berichts-
zeitraum in Erscheinung tritt (in verschiedenen Monaten, in verschiedenen Behorden), 
wird sie oder er nur eirurtal gezahlt. 
Tatverclachtige, fiir die in einem Ermittlungsverfahren mehrere Bile der gleichen 
Straf tat festgestellt wurden (z.B. Diebstahl aus Kfz), werden jeweils nur einmal gezahlt. 
Werden ihnen in einem Ermittlungsverfahren mehrere Falle verschiedener Straftaten 
zugeordnet (z.B. Diebstahl und Betrug), werden sie fur jede Untergruppe gesondert, 
fiir die entsprechenden Ubergeordneten Straftatengruppen bzw. fiir die Gesamtzahl der 
Straftaten hingegen jeweils nur einmal gezahlt." Zie Polizeiliche Kriminalstatistik Nord-
rhein-Westfalen 2000, o.c. p. 5. 

-> 
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verdachten. Registratieverschillen verklaren daarmee naast het genoemde 
verschil in ophelderingspercentage de tussen beide landen nogal uiteenlo-
pende aantallen verdachten. 
In tabel 6 worden Nederland en Nordrhein-Westfalen nog eens tegenover el-
kaar gezet. 

Tabel 6. Geregistreerde criminaliteit, opgehelderde zaken, ophelderingspercentages en 
aantal gehoorde verdachten; Nld vergeleken met NRW, 1999  

	

N1c1 1 	 NI& 	 NRW 
geregistr. criminaliteit 	1.284.300 	1.167.200 	1.331.679 
opgehelderde zaken 	 194.200 	156.800 	667.150 
ophelderingspercentage 	 15,1 	 13,4 	 50,1 
aantal verdachten 	 267.200 	224.600 	437.040 
1. Inclusief verkeersmisdrijven 
2. Exclusief verkeersmisdrijven 
Bron: Criminaliteit en rechtshandhaving 2000, tabellen 3.6 en 3.7; Polizeiliche Kriminalstatistik 
Nordrhein-Westfalen 2000, pp. 11-12. 

In Nordrhein-Westfalen is 14 jaar de minimumleeftijd waarop iemand straf-
rechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld. Verdachten jonger dan 14 jaar 
(Kinder) worden echter wel in de statistieken vermeld. Hun aandeel op het 
totaal aantal verdachten bedraagt 7,6%. Kinderen worden onderscheiden 
van jeugdigen (14-18 jaar) en jongvolwassenen (18-21 jaar) met een aandeel 
van resp. 13,4% en 10,8%. Volwassenen vormen de grootste groep verdach-
ten. Hun aandeel bedraagt 68,2% op het totaal. 
De relatieve cijfers, dat is het aantal verdachten per 100.000 van de betref-
fende bevolkingscategorie, zijn opgenomen in tabel 7. 
Van het totaal aantal verdachten heeft 73,4% de Duitse nationaliteit. Ruim 
een kwart van de verdachten is statertloos of heeft een andere dan de Duitse 
nationaliteit. 
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Aan het bovertstaande kan nog het volgende worden toegvoegd. Het is ontleend aan 
een paper dat werd ingebracht door Uwe Darmann op een conferentie in 1999 van ex-
perts op het gebied van crime statistics in Palma de Mallorca. 
"Basically every known punishable act is counted as one case. An exception within a 
given investigation would be repeated acts of the same suspect (for example, repeated 
thefts in the same shop) or to the disadvantage of the community (for example, re-
peated contamination of the same river by the same chemical plant). Such actions 
would be summarized into one case. Should the delinquent commit several crimes at 
the same time in one action, only the worst crime is counted. ... The way of counting 
suspects in the B1CA is the following: each suspect is counted separately for each kind of 
crime, but only once in the year under review for each different crime (for instance once 
for robbery, once for deceit, once for shoplifting). The same person is only counted once 
in a given category in the year under review, even though he has committed several 
different crimes." 



Tabel 7. Bekend geworden verdachten per 100.000 van de overeenkomstige bevolking 
	 (vanaf  8 jaar); NRW, 1999  
kinderen (8-14 jaar) 
jeugdigen (14-18 jaar) 
jongvolwassenen (18-21 jaar) 
volwassenen (vanaf 21 jaar) 

Afdoening door het OM 

: 2.624 
: 7.784 
: 8.401 
: 2.141 

totaal 	 : 2.650 
Bron: Polizeiliche Kriminalstatistik Nordrhein-Westfalen 2000, p. 12. 

De cijfers in deze paragraaf over de afdoening door het OM hebben vrijwel 
allemaal betrekking op 1998. 23  Helaas zijn de gepresenteerde cijfers op een 
enkele uitzondering na niet beschikbaar voor 1999. 24  
Door de Duitse officieren werden in 1999 972.349 zaken afgedaan. In 1998 
waren dat er 976.031. Van de in 1998 door het OM afgedane zaken werd 
76,0% door politie-instanties ingestuurd, 21,8% door het OM, 1,3% door de 
Duitse FIOD (Steuer- bzw. Zollfahndungstelle), en 1,0% door het bestuur (Ver-
waltungsbehorde). Door de Staatsanwillte werden 541.408 zaken afgedaan, dit 
is 55,5%. De 434.623 andere zaken werden afgedaan door de Amtsanwalte. 
De aard van de zaken is gespecificeerd in tabel 8. 

Tabel 8. Door de Staats- en Amtsanwalte afgedane zaken, naar delictscategorie; NRW, 
1998 

	

Staatsanw. 	Amtsanw. 
verkeersdelicten 	 67.285 	171.945 
economische delicten 	 5.580 	 25 
opiumwetzaken 	 65.549 	 130 
milieudelicten 	 4.770 	 367 
zedendelicten 	 6.650 	 26 
overig strafrecht 	 391.574 	262.130 

totaal 
Bron: Staatsanwaltschaften 1998, tabellen 2.2.2 en 2.2.3. 

541.408 	434.623 

Het belangrijkste verschil in de aard van de zaken die de Staatsanwdlte, res- 
pectievelijk de Amtsanweilte afdoen, ligt in het aantal verkeersstrafzaken. Bij 

23 De cijfers zijn ontleend aan Staatsanwaltschaften 1998, Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 2001. In de betreffende cijfers zijn ook wegenverkeersdelicten opgenomen. 

24 Organisation, Personal und Geschaftsanfall bei den Gerichten und den Staatsanwaltschaften in 
Nordrhein-Westfalen 1999, Landesamt fiir Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-
Westfalen, Diisseldorf 2000, P.  21. Zie ook: Statistisches Jahrbuch Nordrhein-Westfalen 
2000, o.c., p. 197. 
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de Staatsanwalte maken deze 12,4% van het totaal aantal afdoeningen uit. Bij 
de Amtsanwalte is dat drie maal zoveel, i.c. 40,0%. Dit verschil in het type 
zaken dat aan respectievelijk de Staats- en Amtsanwalte wordt voorgelegd, 
verklaart vermoedelijk dat de Amtsanwalt vaker transigeert dan de Staatsan-
walt (zie hieronder). 

Uit tabel 9 blijkt het verschil in afdoening tussen Staats- en Amtsanwalte. 
Ter toelichting op deze tabel moge het volgende dienen. Uit het totaal blijkt 
dat bijna een derde van de zaken wordt 'opgelegd' (sepot o.g.v. art. 170 Abs. 
2 StP0): het betreft zaken waarin sprake is van onvoldoende aanwijzing van 
schuld (art. 203 StP0). In 12,2% van de zaken, wordt de zaak afgedaan door 
uitvaardiging van een strafbevel (Antrag auf Erlass eines Strafbefehls). In 5,3 % 
van de zaken wordt de zaak afgedaan met een voorwaardelijk sepot (Einstel-
lung mit Auflage); in 22,2 % van de zaken met een onvoorwaardelijk sepot 
(Einstellung ohne Auflage). 

Tabel 9. Afdoening van misdrijven door Staats- en Amtsanwalte, naar wijze van afdoe- 
ning,; NRW, 1999  

	

Staats- 	Amts- 	Totaal 

	

anw. 	anw. 
abs. 

Anldage 
(dagvaarding) 	 20,1 	9,2 	15,2 	(148.838) 
Antrage auf Erlass eines Strafbefehls 
(vorderirtg tot het doen uitvaardigen van een 
strafbevel) 	 4,6 	21,7 	12,2 	(119.358) 
Einstelltmg mit Auflage 
(voorwaardelijk sepot) 	 3,0 	8,3 	5,3 	(52.017) 
Eiastellung ohne Auflage 
(sepot) 	 23,7 	20,3 	22,2 	(216562) 
Schuldunfahigkeit des Beschuldigten 

gem. Art. 20 StGB 
(ontoerekenbaarheid) 	 0,3 	0,3 	0,3 	(2.711) 
Zuriickweisung oder Einstellung 

gem. Art. 170 Abs. 2 StP0 

	

(terugverwijzing of sepot o.g.v. art. 170 lid 2 StP0) 32,4 	23,6 	28,5 	(278.153) 
Abgabe an die Verwaltungsbeharde 
als Ordnungswidrigkeit 
(overdracht aan administratief orgaan voor 
administratieve afdoenirtg) 	 0,7 	3,6 	2,0 	(19.220) 
sonstige (vorlaufige) Einstellung 
(overig sepot) 	 3,3 	3,1 	3,2 	(31.632) 
sonstige Art der Erledigung 
(overig) 	 11,9 	9,9 	11,0 	(107.540) 

totaal 

Bron: Staatsanwaltschaften 1998, tabellen 2.2.2 en 2.2.3. 
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100,0 	100,0 	100,0 	(976.031) 
541.408 434.623 



De zojuist gepresenteerde cijfers hebben betrekking op zaken die in 1998 
door het OM werden afgedaan. Zij wijken niet noemenswaard af van de 
overeenkomstige cijfers over 1999. 
Als de afdoening door de Staatsanwi-ilte met die van de Amtsanwalte wordt 
vergeleken, blijkt dat de Staatsanwalte verhoudingsgewijs meer zaken 'opleg-
gen': 32,4% tegen 23,6% bij de Amtsanwi -ilte. Voorts blijkt dat de Staatsanwalte 
verhoudingsgewijs minder vaak een vordering tot het uitvaardigen van een 
strafbevel indienen: 4,6% tegen 21,7% bij de Amtsanwiilte. De seponeringsper-
centages liggen vrijwel gelijk, zij het dat de Staatsanwiilte wat meer geneigd 
zijn aan het sepot voorwaarden te verbinden. 

Hierboven is de afdoening van zaken in 1998 aan de orde geweest. Omdat bij 
een zaak meerdere verdachten betrokken kunnen zijn, zal de afdoening door 
de Staats- en Amtsanwillte in tabel 10 worden gerelateerd aan de bij deze za-
ken betrokken personen. Gepresenteerd worden zowel absolute aantallen als 
percentages. 

Tabel 10. Afdoening van misdrijven door het OM, naar tegen verdachte genomen beslis-
sing; NRW, 1998  

abs. 
Personen, die angeklagt wurden (dagvaarding) 	 172.962 	 14,8 
Personen, gegen wie em Strafbefehl 
beantragt wurde (strafbevel) 	 122.39525 	 10,5 
Personen, deren Ermittlungsverfahren unter 
Auflagen wurden eingestellt (sepot met voorwaarden) 	54.15526 	 4,6 
Personen, deren Ermittlungsverfahren ohne 
Auflagen wurden eingestellt (sepot) 	 244.311 	 21,0 
Schuldunfahigkeit des Beschuldigten (ontoerekenbaarheid) 	3.443 	 0,3 
Einstellung gemass & 170 Abs. 2 StP0 (technisch sepot) 	377.159 	 32,4 
Abgabe an die Verwaltungsbehorde 
als Ordnungswidrigkeit (administratief-rechtelijke afdoening) 22.873 	 1,9 
sonstige (vorlaufige) Einstellung (overig sepot) 	 37.328 	 3,2 
sonstige Art der Erledigung (overige afdoening) 	 130.761 	 11,2 

Personen, gegen die ermittelt wurde (bekende verdachten) 1.165.387 	 100,0 
Bron: Staatsanwaltschaften 1998, tabellen 2.4.1 en 2.4.2. 

25 Waarvan 452 met voorwaardelijke vrijheidsstraf en 121.943 zonder vrijheidsstraf. 
26 Daarvan 47.637: volgens Art. 153a Abs. 1 Nr. 2 StP0 (Geldbetrag fur gemeinnutzige 

Einrichtung oder Staatskasse), 471: volgens Art. 153a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 StP0 (sonstige 
gemeinnatzige Leistung), 4.388: volgens Art. 153a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 StP0 (Scha-
denswiedergutmachung), 220: volgens Art. 153a Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 StP0 (Unterhalts-
pflicht), 195: mehrere Auflagen oder Weisungen nach Art. 153a StP0, 1.180: volgens 
Art. 45 Abs. 3 JGG (Jugendrichterliche Massnahme) en 64: volgens Art. 37 Abs. 1 BtMG 
bzw. Art. 38 Abs. 2 i.V.m. Art. 37 Abs. 1 BtMG (Vorlaufiges Absehen von der offent-
liche Klage). 
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Vastgesteld kan worden dat het beeld van de afdoening van personen niet 
veel verschilt van het beeld dat wij bij zaken zijn tegengekomen. Vermel-
denswaard is nog dat in 86,8% van de 976.031 zaken in 1998 sprake was van 
een verdachte, in 9,8% van twee verdachten en in 3,4 van drie of meer ver-
dachten. 
Het is nteressant om de afdoening door het OM in 2000 te vergelijken met 
1980 en 1990. Het jaar 1999 is daarbij op 100 geindexeerd. 27  Het blijkt dat het 
aantal dagvaardingen is teruggelopen ten gunste van het aantal sepots. Het 
aantal voorwaardelijke sepots is in twintig jaar meer dan verdrievoudigd; 
het aantal onvoorwaardelijke sepots is zelfs meer dan verviervoudigd. Hier-
ui t blijkt dat het openbaar ministerie steeds meer zaken is gaan seponeren. 

Tabel 11. Verloop van een aantal manieren van afdoening door het OM (indexcijfer 1999 
= 100); NRW 

Anklagen 
(dagvaarding) 	 119,3 	87,9 	99,7 
Antrage auf Erlass eines Strafbefehls 
(strafbevel) 	 92,2 	105,8 	95,8 
Einstellung mit Auflage 
(voorwaardelijk sepot) 	 30,7 	77,6 	97,5 
Einstellung ohne Auflage 
(sepot) 	 23,3 	53,8 	102,0 
Bron: cAtemp\strafverfolgung 2000. 

1980 	1990 	2000 

Afdoening door de rechter 

In 1999 werden 208.866 zaken door de rechter in eerste instantie afgedaan. 28  
Deze worden in tabel 12 gespecificeerd. 
Uit tabel 12 blijkt dat het gros van de in eerste aanleg afgedane zaken door 
het Amtsgericht wordt afgedaan: 98,2%. 
In 81,1% van de strafzaken wordt de zaak door het openbaar ministerie bij 
het Amtsgericht aangebracht. In 14,6% van de strafzaken is zij een gevolg van 
een bezwaarschrift tegen een Strafbefehl. Bij het Landgericht ligt in 87,9% van 
de gevallen een dagvaarding aan de strafzaak ten grondslag. In 8,8% van de 
strafzaken is er sprake van een verwijzing door het Amtsgericht. 

27 Ontleend aan c: \ temp \ strafverfolgung 2000 i.doc ROwerB Version: 25.04.01 12:46:00 
Druck: 25.07.01 13: 21:00. 

28 De gegevens over de afdoening werden ontleend aan Strafgerichte 1999, Statistisches 
Bundesamt, Wiesbaden 2000. 
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Tabel 12. Afdoening van strafzaken door de Amts-, Land- en Oberlandesgerichte in eerste 
aanleg, naar samenstelling van het gerecht; NRW, 1999  

Amtsgerichte 	 205.179 
daarvan: 

Strafrichter 	 123.805 
Jugendrichter 	 50.840 
Schoffengericht 	 12.198 
erw. Schoffengericht 	 1.661 
Jugendschoffengericht 	 16.675 

Landgerichte (in eerste aanleg) 	 3.679 
daarvan: 

Grosse Strafkammer 	 2.452 
Schwurgericht 	 332 
Wirtschaftsstrafkammer 	 355 
Grosse Strafkarnmer 	 540 

Oberlandesgericht (in eerste aanleg) 	 8 

totaal 	 208.866 
Bron: Strafgerichte 1999, tabellen 1.2, 3.2 en 6.2. 

Uit tabel 13 blijkt hoe de strafzaken in 1999 door de rechter werden afge-
daan. 

Tabel 13. Afdoening van strafzaken door de Amts-, Land- en Oberlandesgerichte in eerste 
aanleg, naar type afdoening; NRW, 1999 

Amtsgericht 	Landgericht 	Oberlandesg. 
abs. 	% 	abs. 	% 	abs. 

Erlass eines Strafbefehls 
(strafbevel) 	 8.888 	4,3 
Urteil 
(vonnis) 	 91.994 	44,8 	2.493 	67,8 	5 
Einstellung mit Auflage 
nach Art. 153a StP0 
(voorwaardelijk sepot) 	18.394 	9,0 	69 	1,9 	2 
Einstellung ohne Auflage 
(sepot) 	 37.812 	18,4 	331 	9,0 
Verbindung mit einen 
anderen Sache 
(voeging) 	 26.631 	13,0 	471 	12,8 
sonstige Erledigungsart 
(overig) 	 21.460 	10,5 	315 	8,6 	1 

totaal 	 205.179 100,0 	3.679 100,0 	8 
Bron: Strafgerichte 1999, tabellen 2.2, 4.2 en 7.2. 

Bij een strafzaak kunnen meerdere personen zijn betrokken. Het aantal per-
sonen wier strafzaak werd afgedaan, is dan ook groter dan het aantal straf-
zaken. 
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In 1999 werd door de rechter ten aanzien van 200.280 personen beslist op 
grond van het volwassenenstrafrecht en ten aanzien van 38.817 volgens het 
jeugdstrafrecht. 29  Deze cijfers zijn in tabel 14 gespecificeerd. 

TabelltAfdoening van strafzaken volgens het volwassenen- en het jeugdstrafrecht, naar 
afloop van het proces; NRW, 1999  

volgens volwassenen- 	volgens jeugd- 	totaal 
strafrecht 	 strafrecht 

abs. 	 abs. 	°/0 	abs. 

vrijgesproken 	6.381 	3,2 	909 	2,3 	7.290 	3,0 
proces beeindigd 	35.149 	17,5 	12.650 	32,6 	47.799 	20,0 
veroordeeld 	158.464 	79,1 	25.220 	65,0 	183.684 	76,8 

totaa130 	200.280 	99,8 	38.817 	99,9 	239.097 	99,8 
Bron: Statistisches Jahrbuch NRW 2000, tabel 9. 

Het aantal veroordeelden bedraagt derhalve: 183.684. Dit is 76,8% van het 
aantal verdachten dat heeft terechtgestaan of tegen wie een Strafbefehl is uit-
gegaan (N=239.097). Vergeleken met tien jaar geleden is het aantal verdach-
ten dat heeft terechtgestaan of tegen wie een Strafbefehl is uitgegaan vrijwel 
gelijk gebleven. 

In tabel 15 zijn de straffen gespecificeerd, die werden opgelegd aan de 
158.464 personen die in 1999 volgens het volwassenenstrafrecht werden ver-
oordeeld. 
Het aantal vrijheidsstraffen is vergeleken met tien jaar geleden toegenomen 
met 24,3%. 

29 In Duitsiand onderscheidt men tussen Abgeurteilte en Verurteilte. "Abgeurteilte sind 
Angeklagte, gegen die Strafbefehle erlassen wurden, bzw. Strafverfahren nach ErOf f-
nung des Hauptverfahrens durch Urteil oder Einstellungsbeschluss rechtskraftig ab-
geschlossen sind. Ihre Zahl setzt sich zusammen aus den Verurteilten und Personen, 
gegen die andere Entscheidungen (u.a. Freispruch) getroffen wurden" (p. 7). "Verur-
teilte sind Angeklagte, gegen die nach allgemeinem Strafrecht Freiheitsstrafe, Strafar-
rest oder Geldstrafe (auch durch einen rechtskraftigen Strafbefehl) verhangt worden ist, 
oder deren Straftat nach Jugendstrafrecht mit Jugendstrafe, Zuchtmitteln oder Er-
ziehungsmassregeln geahndet wurde" (p. 9). Beide citaten zijn afkomstig uit: 
Rechtspflege, Fachserie 10, Reihe 3, Strafverfolgung 1999, Statistisches Bundesamt, Wiesba-
den, 2001. 

30 Om onduidelijke redenen is het totaal niet gelijk aan de optelling. 
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Tabel 15.Straffen opgelegd aan personen die volgens het volwassenenstrafrecht werden 
veroordeeld; NRW, 1999 

vrijheidsstraffen 
daarvan: 

beneden de 6 mnd. 
6 t/m 12 mnd. 
meer dan 12 'rind. 
levenslang 

'Strafarrest' 
geldboete 

Bron: Statistisches Jahrbuch NRW 2000, tabel 9. 

abs. 
32.119 	20,3 

	

11.543 	7,3 

	

13.342 	8,4 

	

7.212 	4,6 

	

22 	0,0 

	

37 	0,0 

	

126.308 	79,7 

totaal 	 158.464 	100,031  

Een aanzienlijk aantal vrijheidsstraffen wordt voorwaardelijk opgelegd. Bij 
jongvolwassenen gebeurde dit in 1999 in 79,9% van de gevallen. Het over-
eenkomstige percentage voor volwassenen is 67,0. Telt men volwassenen en 
jongvolwassenen bij elkaar, dan is het percentage vrijheidsstraffen dat voor-
waardelijk wordt opgelegd 67,1. 
Een gevangenisstraf van twee jaar of langer kan met voorwaardelijk worden 
opgelegd. In Nordrhein-Westfalen werden in 1999 2.566 maal een gevange-
nisstraf van twee jaar of langer opgelegd. Dat is 8,0% van het totale aantal 
opgelegde vrijheidsstraffen. Dit percentage is 32,0% als men het genoemde 
aantal van 2.566 relateert aan het aantal onvoorwaardelijk opgelegde gevan-
genisstraffen. 
Aan de 25.220 personen die volgens het jeugdstrafrecht werden veroordeeld, 
werden de volgende sancties opgelegd: 

Tabel 16.Sancties opgelegd aan personen die volgens het jeugdstrafrecht werden veroor-
deeld; NRW, 1999 

jeugdstraf 
daarvan: 

6 t/m 12 mnd. 
meer dan 12 mnd 

tuchtmiddelen totaal 
daarvan: 

jeugdarrest 
oplegging bijzondere voorwaarden 
waarschuwing 

opvoedingsmaatregelen 
totaal 

4.886 

2.808 
2.078 

29.092 

5.034 
14.445 
9.613 
4.662 

25.220* 
* Vanwege combinaties van sancties is het aantal sancties met gelijk aan het aantal veroor-
deelden. 
Bron: Statist isches Jahrbuch NRW 2000, tabel 9. 

31 In 69 gevallen werd een geldboete gecombineerd met een vrijheidsstraf. 
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Ter vergeltjking 
In Nederland wordt zowel absoluut als relatief beduidend vaker een gevan-
genisstraf opgelegd dan in Nordrhein-Westfalen. In 1999 werd 45.893 maal 
een gevangenisstraf opgelegd tegen 32.119 in Nordrhein-Westfalen. Dit komt 
overeen met resp. 43,6% en 17,5% van het aantal veroordeelden. 
De in Nederland gebruikte categorisering van de lengte van de opgelegde 
gevangenisstraf correspondeert niet met die in Nordrhein-Westfalen. In tabel 
17 is een categorisering gehanteerd die vergelijking van de twee landen mo-
gelijk maakt. 

Tabel 17. Duur van de onvoorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf, respectievelijk van 
het onvoorwaardelijk opgelegde deel; Nld vergeleken met NRW, 1999  

Nld 	 NRW 
abs. 	 abs. 

tot 6 mnd. 	 21.157 	77.4 	3.964 	37,6 
6-12 mnd. 	 2.846 	10.4 	2.382 	22,6 
1-3 jaar 	 2.417 	8,8 	2.984 	28,3 
3 jaar of meer 	 923 	3,4 	1.222 	11,6 

totaal 	 27.343 	100.0 	10.552 	100,0 
Bron: Criminal iteit en rechtshanahaving 2000, tabel 4.11; Rechtspflege, Fachserie 10, Reihe 3, Straf-
verfolgung 1999, tabel 4.2. 

De conclusie kan kort zijn. Als in Nordrhein-Westfalen straf wordt opgelegd, 
is dat verhoudingsgewijs minder vaak een gevangenisstraf dan in Neder-
land. Bovendien is deze vaker ook voorwaardelijk. Als zij echter onvoor-
waardelijk is, is zij wel aanmerkelijk langer dan in Nederland. Als gevolg 
daarvan heeft Nordrhein-Westfalen ook een groter aantal gedetineerden. De 
gemiddelde bevolking in penitentiaire inrichtingen in 1999 was 18.205 in 
Nordrhein-Westfalen tegenover 11.673 in Nederland. Dat correspondeert 
met 101,2 en 74,1 per 100.000 van de bevolking. 
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Stroomschema 

Het onderstaande stroomschema laat in a nutshell de voor Nordrhein-West-
falen meest relevante cijfers zien. 

Stroomschema misdrijven, 1999 

ter kennis van de politie gekomen 

opgehelderde misdrijven 

bekende verdachten 

strafrechtelijk aart.sprakelijke verdachten 

ingeschreven ten parkette 
afgedaan in 1999 

OM 

voorw. sepot 
sepot 
ontoerekenbaarheid 
opgelegd (art. 170 lid 2 StP0) 
administratieve afdoening 
overig sepot 
overige afdoening 

geregistreerde misdrijven 

710.733 

7,4% 
30,9% 

0,4% 
39,8% 

2,3% 
4,1% 

15,2% 

1.331.679 

667.150 

437.040 

403.821 
door OM en rechter afgedane zaken (1e aanleg) 

968.703 
972.349 

rechter 
w.v. dagvaarding 

strafbevel 

bij vonnis afgedaan 

vrijspraak 
beeindiging proces 
veroordeling 
opgelegde straffen 

onvoorw. gev. straf 
voorw. gev. straf 
geldboete 
overige 

32 Het betrof 287.864 personen van wie 60,6% werd gedagvaard. 

volw. 
2,7% 

14,7% 
66,3% 

261.61632  
57,7% 
42,3% 

239.097 

183.684 

5,8% 
11,7% 
68,8% 
13,7% 

jeugd 
0,4% 
5,3% 

10,5% 
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Conclusie 

De conclusie luidt, dat de omvang van de door de politie geregistreerde cri-
minaliteit in de twee landen vrijwel gelijk is. Er zijn echter verschillen in sa-
menstelling. De geweldscriminaliteit in Nordrhein-Westfalen is aanmerkelijk 
kleiner dan in Nederland. Ook het aantal diefstallen in Nordrhein-Westfalen 
is kleiner. Daar staat echter tegenover dat de drugsdelicten in Nordrhein-
Westfalen omvangrijker in aantal zijn. Dit geldt eveneens voor de bedrogs-
delicten. Hierbij dient evenwel te worden aangetekend dat Betrug slechts 
gedeeltelijk samenvalt met onze bedrogsdelicten. 
Opvallend is het geconstateerde verschil in ophelderingspercentage. Hieraan 
lijkt geen verschil in definitie ten grondslag te liggen. In beide landen wordt 
een delict immers als opgehelderd beschouwd als tenminste een verdachte 
bekend is geworden. Het aanmerkelijk hogere ophelderingspercentage in 
Nordrhein-Westfalen levert echter minder verdachten op dan men op basis 
daarvan zou mogen verwachten. Dit heeft te maken met de manier waarop 
deze worden geteld en geregistreerd. Het komt erop neer dat een verdachte, 
die van vergelijkbare delicten wordt verdacht, in beginsel slechts eenmaal 
wordt geteld. 

Op het eerste gezicht doen zich grote verschillen voor in de afdoening door 
het openbaar ministerie. Voor een deel is dit maar schijn, omdat zaken die 
niet worden opgelost in Nordrhein-Westfalen — anders dan in Nederland — 
wel ten parkette worden ingeschreven. Het 'opleggen' van processen-ver-
baal tegen onbekende verdachten geschiedt in Nordrhein-Westfalen dan ook 
door de officier van justitie en wordt als een afdoening door het openbaar 
ministerie geregistreerd. Een groot aantal zaken wordt al dan niet voor-
waardelijk geseponeerd. Hierbij kan nog worden opgemerkt dat seponeren 
in Nordrhein-Westfalen de laatste twintig jaar een hoge vlucht heeft geno-
men. 

Uiteindelijk werd in 1999 in Nordrhein-Westfalen ruim een kwart van het 
aantal zaken, waarover het OM een beslissing nam, door de rechter afge-
daan: ongeveer 260.000 van de circa 972.000 zaken. In totaal waren daarbij 
circa 288.000 personen betrokken van wie er ruim 184.000 tot een straf of 
maatregel werden veroordeeld. In Nederland werden in 1999 zo'n 115.000 
zaken door de rechter afgedaan waarvan er circa 105.000 eindigden in een 
schuldigverklaring. In Nederland wordt aan twee maal zo veel schuldigver-
klaarden een gevangenisstraf opgelegd als in Nordrhein-Westfalen. De ge- 
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vangenisstraf is in Nederland vaker ook geheel of gedeeltelijk onvoorwaar-
delijk. Het geheel of gedeeltelijk onvoorwaardelijke deel is evenwel gemid-
deld korter. 
Wij zien derhalve dat de omvang van de ter kennis van de politie gekomen 
criminaliteit in de twee landen vergelijkbaar is. Het aantal zaken dat de rech-
ter in Nordrhein-Westfalen afdoet, is echter twee maal zo groot als in Neder-
land. Hij legt weliswaar minder vaak een onvoorwaardelijke gevangenisstraf 
op, maar deze is gemiddeld wel langer dan in Nederland. 

39 



3. Sterkte van politie en justitie 

In het vorige hoofdstuk werden cijfermatige verschillen tussen Nederland en 
Nordrhein-Westfalen geconstateerd wat betreft de opsporing van verdach-
ten en het justitiele optreden tegen hen. De belangrijkste verschillen betreffen 
het ophelderingspercentage en, daarmee samenhangend, de omvang van het 
aantal af te handelen zaken. 
Zoals wij hebben gezien, is het ophelderingspercentage in Nordrhein-West-
falen meer dan drie maal zo hoog als in Nederland. Men kan zich afvragen 
of dit verschil samenhangt met mogelijke verschillen in sterkte van de politie 
in Nederland en Nordrhein-Westfalen. De Duitse politie heeft hoe dan ook 
met aanzienlijk meer verdachten te maken. Het beduidend groter aantal ver-
dachten in Nordrhein-Westfalen heeft tot gevolg dat het Duitse openbaar 
ministerie ook meer zaken heeft te behandelen. Daarbij komen dan nog de 
onopgeloste zaken die het, anders dan in Nederland, ook moet afhandelen. 
Duitse officieren van justitie handelen in vergelijking met hun Nederlandse 
collega's meer zaken zelf af. Dit neemt niet weg dat zij ruim twee keer zoveel 
zaken aan de rechter voorleggen als hun Nederlandse collega's. Deze ver-
schillen moeten wel hun weerslag hebben op de omvang van de staande en 
zittende magistratuur. Deze zal alleen al om die reden in Nordrhein-West-
falen groter zijn dan in Nederland. 

Toenemende werkdruk vertaalt zich in opeenhoping van af te handelen za-
ken en daarmee in een toename van de afhandelingsduur. Het ligt dan ook 
voor de hand in de justitiele afdoening van zaken tevens de afhandelings-
duur te betrekken. 
De hierboven genoemde onderwerpen komen in dit hoofdstuk aan de orde. 
Eerst zullen wij het aantal politiefunctionarissen, het aantal officieren van 
justitie en het aantal rechters in de beide landen met elkaar proberen te ver-
gelijken. Daarna zullen wij aandacht besteden aan de doorlooptijd. 
De publicatie 'Criminaliteit en rechtshandhaving 2000' is onze voornaamste 
bron waaruit wij hebben geput voor de beschrijving van de Nederlandse 
situatie. 
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De omvang van het politiepersoneel 

Bij de sterkte van de politie wordt onderscheid gemaakt tussen het executie-
ve personeel en het administratieve en techrtische personeel. Het executieve 
personeel is in beginsel belast met de uitvoering van politietaken; het admi-
nistratieve en technische personeel verricht ondersteunende taken. Sinds 
1994 is de Nederlandse politie gereorganiseerd. De cijfers van voor de reor-
ganisatie berusten enerzijds op schattingen, voornamelijk gebaseerd op het 
rapport 'Politiesterkte' van de Algemene Rekenkamer en anderzijds op de 
gegevens van de Politiestatistiek. Het aantal arbeidsplaatsen is in de periode 
1960-1998 bijna verdubbeld. Deze toename is vooral tot stand gekomen in de 
jaren 1975-1980 en vanaf 1994. In 1998 bedraagt het aantal executieve politie-
ambtenaren per 100.000 inwoners landelijk 205. 
De handhaving van de rechtsorde valt in drie delen uiteen: 
- de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Politietaken hierbij zijn 

de daadwerkelijke voorkoming, opsporing, en beeindiging van strafbare 
feiten; 

- handhaving van de openbare orde; 
- de taken ten dienste van justitie. 

Er zijn geen cijfers beschikbaar over de politie-inzet in relatie tot de straf-
rechtelijke handhaving van de rechtsorde. Wel is bekend hoeveel recherche-
functies er zijn bij de regionale politiekorpsen en de KLPD. Uitgedrukt in 
fte's gaat het om bijna 8.000 personen, 7.964 per ultimo 2000. 33  
In tabel 18 is de omvang en ontwikkeling van het executieve politiepersoneel 
sinds 1960 aangegeven. 

Tabel 18. Ontwikkeling van de omvang van het executieve politic personeel, 1960-1998, in 
fte's 

1960 	 16.307 
1965 	 16.907 
1970 	 18.666 
1975 	 21.755 
1980 	 26.902 
1985 	 28.778 
1990 	 28.228 
1995 	 30.920 
1998 	 32.088 (laatst bekende jaar) 
Bron: Criminaliteit en rechtshandhaving 2000, tabel 2.1. 

33 Met dank aan Frank Rossel (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) 
die zo vriendelijk was deze informatie beschikbaar te stellen. 
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Het aantal personeelsleden van de Kreispolizei op de begroting van Nord-
rhein-Westfalen voor 2001 is in tabel 19 gespecificeerd. 

Tabel 19. Opleidingsniveau politiepersoneel; NRW, begroting 2001  
Beamtiru-ten/Beamte des hoheren Dienstes 
(academisch gevormd politiekader) 	 • 	475,5 
Beamtinnen/Beamte des gehobenen/mittleren Dienstes 
(middenkader) 	 36.024,5 
Angestellte 
(werknemers) 	 3.171,7 
Arbeiterinrten/Arbeiter 
(handwerkslieden) 	 832,1 

totaal 	 40.503,8 
Bron: Belastungsbezogene Krafteverteilung ftir Kreispolizeibehorden 2001, Irmenministerium 
NRW, p. 4. 

De 36.024,5 functies van het middenkader (gehobene/mittlere Dienst) zijn vol-
gens een bepaalde verdeelsleutel over de vijf Regierungsbezirke verdeeld. Het 
betreft hier 9.704,2 min of meer specifieke functies en/of eenheden. Het gaat 
hier onder meer om: criminaliteitspreventie (360 fte's), bestrijding van de 
georganiseerde misdaad (479 fte's), bestrijding van de economische crimina-
liteit (263 fte's), bestrijding van delicten tegen de veiligheid van de staat (270 
fte's), speciale eenheden (708 fte's), personen- en objectbeveiliging (415 fte's), 
mobiele eenheid (2.214 fte's) en districtsdienst (1.779 fte's). De andere 26.320 
functies van het middenkader (gehobene/mittlere Dienst) zijn in tabel 20 gespe-
cificeerd. 

Tabel 20. Taakindeling politiepersoneel (middenkader); NRW, begroting 2001 
Kriminalitatsbekampfwag (criminaliteitsbestrijding) 	 6.114,8 
Verkehrsunfallbekampfung (verkeersdienst) 	 2.623,5 
Wachdienst (surveillancedienst) 	 16.324,4 
Verwaltung (beheer) 	 671,6 
Technik (technisch personeel) 	 586,1 

totaal 	 26.320,3 
Bron: Belastungsbezogene Krafteverteilung far Kreispolizeibehorden 2001, Iru-tenministerium 
NRW, p.21 e.v. 

Uit de gepresenteerde cijfers krijgt men niet de indruk dat de politie in 
Nordrhein-Westfalen zoveel beter is bedeeld dan die in Nederland. Kijkt 
men uitsluitend naar de recherche dan krijgt men die indruk zeker met. 
Hierbij moet overigens wel worden bedacht dat onder de recherchefuncties 
in Nederland een aantal functies is ondergebracht die in Nordrhein-Westfa-
len behoren tot de min of meer specifieke functies en/of eenheden. 
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De muting van staande magistratuur 

Tot de leden van het openbaar ministerie behoren de procureurs-generaal, 
de advocaten-generaal en de officieren van justitie. Zie tabel 21. 

Tabel 21. Ontwikkeling van de personeelssterkte van het openbaar ministerie: onder-
steunende diensten en rechterlijke macht, 1995 en 1999 (in fte's) 

openbaar ministerie 

totaal 
*Relatief recente opiichting/opheffing maakt percentage irrelevant. 
Bron: Criminaliteit en rechtshandhaving 2000, staat 2.1. 
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1995 	1999 	groei 

ondersteunend personeel 	 1.791,0 	2.341,5 	31% 
parket-generaal 	 10,5 	114,5 	" 
stafbureau OM 	 14,5 . 	" 
arrondissementsparketten 	 1.623,0 	2.008,0 	24% 
ressortsparketten 	 133,5 	180,0 	35% 
landelijk parket 	 3,5 	26,5 	" 
project Fraude 	 2,5 . 	* 
BOOM 	 3,5 	12,5 	257% 

rechterlijke macht 	 418,0 	489,5 	17% 
parket-generaal 	 0,5 	7,0 	• 
stafbureau OM 	 4,5 . 	* 
arrondissementsparketten 	 362,0 	417,0 	15% 
ressortsparketten 	 43,0 	53,0 	23% 
landelijk parket 	 4,0 	10,5 	* 
project Fraude 	 2,0 . 	• 

BOOM 	 2,0 	2,0 	0% 

2.209,0 	2.831,0 	28% 

Het OM is georganiseerd in zogenoemde parketten: het parket-generaal, de 
arrondissementsparketten (voor elke rechtbank en de kantongerechten in 
een arrondissement tezamen is er e'en), de ressortsparketten (bij elk hof), en 
een landelijk parket. Ten slotte is er een parket verbonden aan de Hoge 
Raad. 
Evenals bij de politie vertoont het aantal medewerkers van het OM in de 
laatste jaren een duidelijke stijging. Deze is bij het ondersteunende personeel 
nog groter dan bij de officieren van justitie en de overige leden van de rech-
terlijke macht. 
De meest recente cijfers over de personeelsbezetting bij het OM in Nord-
rhein-Westfalen hebben betrekking op de situatie per 31-12-2000 (vergelijk 
tabel 22). 
Uit de vergelijking van de twee staten blijkt zonneklaar dat het aantal officie- 
ren van justitie in Nederland sterk achterblijft bij dat van bun collega's in 
Nordrhein-Westfalen. Over de advocaten-generaal kan een vergelijkbare op- 



merking worden gemaakt. Het aantal officieren van justitie in Nederland be-
draagt 489 fte's (1999) tegen 1239 fte's (2000) in Nordrhein-Westfalen (Staats-
anwiilte + Amtsanwalte). 

Tenslotte nog een enkel cijfer. In 1999 werden 972.439 zaken afgedaan. Daar-
bij werden 1.035,82 man personeel ingezet. 34  Dit komt op een gemiddeld 
aantal afdoeningen van 938,72 per officier van justitie. De overeenkomstige 
cijfers voor 2000: 963.650 afgedane zaken, een inzet van 1.037,19 officieren 
van justitie en een gemiddeld aantal zaken van 929,10 per officier. 

Tabel 22. Personeelsbezetting openbaar ministerie; NRW, 2001 
Landgerichte Oberlandesger. 

Staatsanwaltschaftlicher Dienst 
(officieren van justitie) 	 918 	82 
Hoherer nichtstaatsanw. Dienst 
(overige academici) 	 53 	3 
Amtsanwaltschaftlicher Dienst 
(ovj bij Amtsgerichte) 	 321 
Gehobener Dienst (Rechtspfleger) 
(afd. executie) 	 427 	44 
Wirtschaftssachbearbeiter 
(medewerker bij economische strafzaken) 	 36 
Gehobener Sozialdienst 
(reclassering) 	 47 
Mittlerer Dienst und Schreibdienst 
(administratief medewerker) 	 2.111 	67 
Einfacher Dienst (einschl. Justizhelfer und Kraftfahrer) 
(eenvoudige dienst) 	 303 	16 
Raumpflegekrafte und sonstige Lohnempfanger 
(schoonmaakdienst) 	 13 	- 
Personal in Ausbildung 
(in opleiding) 	 645 	6 

totaal 	 4.874 	218 
Bron: Justizministerium Nordrhein-Westfalen, 2001. 

De omvang van de zittende magistratuur 

Ook de zittende magistratuur is de laatste jaren in omvang gegroeid — zij het 
wat minder dan het OM — namelijk met zo'n 10%. Het aantal rechters is in 
deze jaren vooral bij de arrondissementsrechtbanken (13%) toegenomen 
(vergelijk tabel 23). 
Ook wat betreft de omvang van de rechterlijke macht in Nordrhein-Westfa-
len dateren de cijfers van 31-12-2000 (in fte's) (vergelijk tabel 24). 

34 Geschaftsentwicklung und Personaleinsatz in Ermittlungsveifahren JS bei den Staats-
anwaltschaften im Jahr 2000. 
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Tabel 23.0ntwikkeling van de personeelssterkte van de zittende magistratuur: onder-
steunende diensten en rechterlijke macht, 1995 en 1999 (in fie's) 

	

1995 	 1999 	groei 
ondersteunend personeel 	 3.686,0 	4.040,5 	10% 

Hoge Raad der Ned. 	 69,5 	 72,0 	4% 
gerechtshoven 	 347,0 	 397,0 	14% 
arrondissementsr. 	 2.354,0 	2.654,0 	13% 
kantonger. 	 732,0 	 756,0 	3% 
Centrale Raad van Her. 	 93,5 	 97,0 	4% 
coll. v. ber. vii Bedrijfsl. 	 34,5 	 21,5 	-38% 
Tariefcie. 	 7,5 	 6,0 	-20% 
Centr. Medisch Tuchtc. 	 2,0 	 4,0 	100% 
coll. van ber. Studief. 	 46,0 	 33,0 	-28% 

rechterlijke macht 	 1.500,5 	1.672,0 	11% 
Hoge Raad der Ned. 	 58,0 	 65,0 	12% 
parket Hoge Raad 	 14,0 	 15,0 	7% 
gerechtshoven 	 236,5 	 256,5 	8% 
arrondissementsr. 	 920,0 	1.040,5 	13% 
kantonger. 	 156,5 	 184,0 	18% 
Centrale Raad van Bet 	 72,5 	 72,0 	-1% 
coll. v. her. vii Bedrijfsl. 	 16,5 	 15,5 	-6% 
Tariefcie. 	 5,0 	 5,0 	0% 
college van her. Studief. 	 21,5 	 18,5 	-14% 

totaal 	zittende magistratuur 
Bron: Criminaliteit en rechtshandhaving 2000, staat 2.2. 

Bron: Justizministerium Nordrhein-Westfalen, 2001. 
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5.186,5 5.712,5 	10% 

Tabel 24.Personeelssterkte zittende magistratuur: ondersteunende diensten en rechter-
lijke macht; NRW, 2001  

Amtsgerichte 	Landger. 	Oberlandesger. 
Richterliche Dienst 
(rechters) 	 1.993 	1.198 	494 
Hoherer nichtrichtlicher Dienst 
(overige academici) 	 4 	17 	23 
Rechtspfleger 
(griffiers) 	 2.569 	273 	244 
Gehobener Sozialdienst 
(reclassering) 	 690 
Gerichtsvollzieher mid 
Justizvollziehungsbeamte 
(afd. gerechtelijke executie) 	 1.086 
Mittlerer Dienst tin Schreibdienst 
(administratie) 	 7.562 	1.534 	674 
Einfacher Dienst (einschl. 
Justizaushelfer und ICraftfahrer) 
(eenvoudige dienst) 	 1.000 	412 	94 
Raumpflegekrafte und sonstige 
Lohnempfanger 
(schoonmaakdienst) 	 158 	121 	23 
Personal in Ausbildung 
(in opleiding) 	 1.878 	600 	40 

totaal 	 16.250 	4.845 	1.592 



Uit de tabellen 23 en 24 blijkt dat de omvang van de rechterlijke macht in 
Nordrhein-Westfalen ruim twee maal zo groot is als in Nederland. 
Volgens opgave van de Directie Financieel-Economische Zaken van het Mi-
nisterie van Justitie is circa veertig procent van de rechterlijke macht betrok-
ken bij de athandeling van strafzaken. Dit houdt in dat ruim 400 rechters be-
last zijn met de afdoening van strafzaken in eerste instantie. Dit is ongeveer 
de helft van het aantal rechters dat in Nordrhein-Westfalen belast is met de 
afdoening van strafzaken in eerste aanleg. In 1999 ging het om ongeveer 560 
rechters bij de Amtsgerichte en 250 rechters bij de Landgerichte (eerste aanleg). 

In 1999 werden door de Amtsgerichte 283.385 zaken afgedaan waarbij 559,10 
rechters waren betrokken. 35  Dat komt neer op een gemiddeld aantal 
afdoeningen per rechter van 506,86. De overeenkomstige cijfers voor 2000: 
276.814 afgedane zaken door 547,0 rechters. Gemiddeld aantal afdoeningen 
per rechter: 506,06. 
In 1999 werden door de Landgerichte 3.679 zaken in eerste instantie afgedaan. 
Daarbij waren 245,94 rechters betrokken. Deze deden gemiddeld 14,96 zaken 
af. De overeenkomstige cijfers voor 2000: 3.426 afgedane zaken door 249,54 
rechters. Gemiddeld aantal zaken per rechter: 13,73. 

De doorlooptijd 

Een procedure bij de rechter in eerste aanleg heeft een bepaalde doorloop-
tijd. Vanaf het moment van inschrijving bij het parket van het OM tot aan de 
einduitspraak gaat geruime tijd voorbij. Uit de gegevens blijkt dat ruim acht 
van de tien zaken door de enkelvoudige kamer (politierechter) worden afge-
daan. Van de ruim 115.000 zaken in 1999 waarvan de doorlooptijd is bere-
kend, is het overgrote deel, meer dan 96.000 zaken of 83%, door de politie-
rechter behandeld. De meervoudige kamer doet bijna 12.000 zaken af, de 
kinderrechter iets minder dan 8.000. 
In 1995 heeft een zaak bij de meervoudige kamer een doorlooptijd van ge- 
middeld 225 dagen (7,5 maand), bij de enkelvoudige kamer (politierechter) is 
het 236 dagen (bijna 8 maanden) en bij de kinderrec.hter 220 dagen (bijna 7,5 

35 Geschaftsentwicklung und Personaleinsatz in Strafsachen und Bussgeldverfahren bei den Amts-
gerichten im Jahr 2000; Geschiiftsentwicklung und Personaleinsatz in Strafsachen (1. Instanz) 
bei der Landgerichten im Jahr 2000. 
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maand). In 1999 zijn deze doorlooptijden respectievelijk 235, 218 en 210 da-
gen.36  
Van de 976.031 zaken waarmee het OM bij het Landgericht en de Amtsanwalt-
schaft in 1998 bemoeienis hebben gehad, werd 83,2% binnen drie maanden 
door het OM afgehandeld, 92,7% binnen zes maanden en 96,9% binnen e'en 
jaar.37  Gerniddeld kost de afhandeling 2,4 maanden. Hierbij dient te worden 
opgemerkt dat hierin ook zaken tegen onbekende daders zijn verdisconteerd 
(zie eerder). 
Vanzelfsprekend vergt de afhandeling door het OM meer tijd als het een 
dagvaarding uitbrengt. In deze gevallen wordt 77,0% van de zaken binnen 
drie maanden door het OM afgehandeld, 90,3% binnen zes maanden en 
96,9% binnen e'en jaar. Gemiddeld kost de athandeling van deze zaken 2,7 
maanden. 
Gemiddeld kost de afhandeling van zaken aanhanging bij het Amtsgericht 4,0 
maanden. De afhandelingsduur van zaken aanhangig bij het Landgericht 
(eerste aanleg) is 1,4 maand langer clan bij het Amtsgericht: 5,4 rnaanden. 
In tabel 25 staat de procentuele verdeling van de tijd die de athandeling van 
zaken door het Amtsgericht en het Landgericht (eerste aanleg) in 1999 heeft ge-
kost. 

Tabel 25. Afhandelingsduur van strafzaken afgedaan door de Amts- en Landgerichte, af- 
gedaan en met vonnis afgedaan; NRW, 1999  

tot 3 rand 
3-6 !mid 
6-12 mnd 
12-18 mnd 
18-24 rand 
24-36 mnd 
meer dan 36 mnd 

totaal 

gemiddelde duur 
in maanden 

afgedane zaken 
Amtsger. Landger 

°A) 
55,2 
26,9 
13,0 
3,1 
0,9 
0,5 
0,3 

	

100,0 	100,0 

	

(205.179) 	3.679 

4,0 	5,4 
Bron: Strafgerichte 1999, tabellen 2.5 en 4.5. 

43,4 
32,7 
14,6 
4,8 
1,5 
1,6 
1,4 

met vonnis afgedane zaken 
Amtsger. Landger. 

53,0 	37,3 
31,3 	40,3 
12,1 	14,3 
2,5 	4,5 
0,7 	1,4 
0,4 	1,1 
0,1 	1,0 

	

100,0 	100,0 

	

(91.994) 	(2.493) 

4,0 	5,4 

36 Zie tabel 4.17 in Criminaliteit en rechtshandhaving 2000, o.c., voor nadere gegevens over 
de gemiddelde doorlooptijd naar delict bij de meervoudige kamer, de politierechter en 
de kinderrechter. 

37 Staatsanwaltschaften 1998, o.c., Label 2.3.2. 
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Om een vergelijking te kunnen maken met de voor Nederland genoemde 
doorlooptijden moet de athandelingsduur van een zaak door het parket in 
Nordrhein-Westfalen worden opgeteld bij de afhandelingsduur van een 
zaak bij het Amts- en Landgericht. 
Op deze manier kan de doorlooptijd van een zaak in Nordrhein-Westfalen 
worden berekend. Deze ligt bij het Amtsgericht op een kleine zeven maanden 
en bij het Landgericht op acht maanden. Deze doorlooptijden zijn vergelijk-
baar met die van zaken die door respectievelijk de politierechter en de meer-
voudige kamer worden afgedaan. 
Wij kunnen bij gebrek aan Nederlandse cijfers niet checken of de achterstand 
in de afhandeling van strafzaken in de twee landen vergelijkbaar is. Als ach-
terstand beschouwen wij de aan het einde van het jaar nog af te handelen 
zaken. Deze drukken wij uit als een percentage van het aantal in dat jaar te 
behandelen zaken (te weten de beginvoorraad vermeerderd met het aantal 
nieuwe inschrijvingen). In tabel 26 is de relatieve achterstand weergegeven 
voor de vier meest recente jaren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de 
Staatsanwaltschaft en de Amtsgerichte en Landgerichte (in eerste aanleg). 
Vastgesteld kan worden dat de relatieve achterstand in Nordrhein-Westfalen 
in de praktijk enigszins terugloopt. 

Tabel 26. Achterstand in de afhandeling van strafzaken door het OM, de Amts- en Land-
gerichte, eindvoorraad als percentage van het aantal te behandelen zaken; NRW  

Conclusie 

1996 	1997 	1998 	1999 

OM 	 13,7 	11,5 	11,1 	10,9 
Amtsgericht 	 24,0 	23,7 	22,8 	22,3 
Landgericht (in eerste aanleg) 	 31,3 	27,2 	28,8 	25,7 

Bron: Statistisches jahrbuch Nordrhein-Westfalen 2000, Kapitel V. tabel 3. 

Hier kan met een beperkte conclusie worden volstaan. Deze houdt in dat wij 
niet de indruk hebben gekregen dat de omvang van de politie in Nordrhein-
Westfalen en Nederland sterk uiteenloopt. Het hogere ophelderingspercen-
tage in Nordrhein-Westfalen levert echter wel een aanzienlijk groter aantal 
verdachten op die door het strafrechtelijk systeem moeten worden gepro-
cessed. In vergelijking met Nederland staat daartoe in Nordrhein-Westfalen 
een omvangrijk justitieel apparaat ter beschikking. Bovendien kan worden 
vastgesteld dat de termijn waarbinnen dat apparaat zaken afhandelt niet Ian-
ger is dan in Nederland. 
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Deel II 

Onderzoek naar mogelijke oorzaken 
van de verschillen in omvang van 

het strafrechtelijk apparaat 
in Nederland en Nordrhein-Westfalen 



1. De politie 

Sinds de hereniging kent de Duitse Bondsrepubliek zestien deelstaten. Elk 

van de deelstaten heeft de grondwettelijke bevoegdheid wetgeving tot stand 

te brengen voorzover niet de wetgevende bevoegdheid door de Grondwet 

aan de federale wetgever is voorbehouden (art. 70 GG). Algemeen wordt 

aangenomen dat de deelstaten op het terrein van de repressieve strafvervol-

ging geen zelfstandige of aanvullende wetgevende bevoegdheid (meer) kun-

nen uitoefenen. Anders ligt dit voor de maatregelen ter verhindering of 
voorkoming van strafbare feiten, het gehele pro-actieve en preventieve ge-

deelte van het politiewerk. Dat terrein behoort tot de wetgevingscompeten-

tie van de deelstaten. 38  

De politic is in Duitsland Leindersache, hetgeen wil zeggen dat elk der deel-

staten in beginsel beslist over de politieorganisatie, de inzet van politic en de 

normering van haar optreden. De normering van haar optreden heeft plaats-
gevonden in de politiewetgeving van elk der deelstaten. Voor Nordrhein-

Westfalen is dat de Polizeigesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (afk. NW 

PolG) van 24 februari 1990. De taken die door de politic moeten worden 

waargenomen en de organisatie van de politic zijn geregeld in de Gesetz iiber 
die Organisation und die Zustandigkeit der Polizei im Lande NW van 13 juli 1982. 

Hoewel de regelgeving inzake de politietaken — buiten de strafvorderlijke 

taken en bevoegdheden — is overgelaten aan de deelstaten, zijn er enkele on-

derdelen van die politietaken uitdrukkelijk voorbehouden aan regelgeving 

op federaal niveau. Het betreft hier dan de regelgeving inzake de douane en 

de grenspolitie (art. 73 nr. 5 GG) en inzake het luchtverkeer (art. 73 nr. 6 

GG), alsmede de regelgeving op het terrein van de samenwerking op recher-

chegebied en op het gebied van de binnenlandse veiligheid tussen de bond 

en de deelstaten en inzake de internationale criminaliteitsbestrijding (art. 73 

nr. 10 GG). 

38 H.D. Jarass/B. Pieroth, Grundgesetz fiir die Bundesrepublik Deutschland, C.H. Beck'sche 
Verlagsbuchhandlung, Munchen 1997, p. 660. 
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Daarnaast vermeldt artikel 74 GG enkele politietaken die tot de konkurrieren-
de Gesetzgebung behoren. Het gaat daarbij dan met name om de taken van de 
verkeerspolitie en de waterpolitie. 39  
Alvorens we de federal e politiediensten gaan behandelen, zullen we eerst in-
gaan op de politieorganisatie van Nordrhein-Westfalen en op de verhouding 
tussen de politie en het OM. 

Verhouding politic — OM 

De politie is een zelfstandig orgaan van de strafrechtspleging en dat geeft 
een ander beeld inzake de verhouding politie-OM-rechter in het voorberei-
dend onderzoek te zien dan in Nederland bestaat. De bevoegdheid van het 
OM of de rechter van het vooronderzoek, Ermittlungsrichter,40  om opdrach-
ten te geven aan de politie is beperkt tot de strafprocessuele taak. Die be-
voegdheid bestaat niet voor zover het de openbare orde taak of de preven-
tieve politietaak betreft. Het grote verschil met de Nederlandse situatie 
noopt ertoe enkele nadere opmerkingen te maken over de verhouding poli-
tie-OM-rechter. 

Uitgangspunt van de wetgever is geweest dat het openbaar ministerie beer 
en meester is in het voorbereidend onderzoek. 41  Het openbaar ministerie is 
in het voorbereidend onderzoek het verantwoordelijke orgaan. Dat blijkt 
duidelijk uit artikel 160 StP0 waarin met een enkel woord zowel de op het 
openbaar ministerie rustende taak alsook het doel van het vooronderzoek 
worden genoemd: zodra het openbaar ministerie door aangifte of anderszins 
kenrtis neemt van het vermoeden van een strafbaar feit moet het ter fine van 
de beslissing over de vervolging het feit opsporen. Het heeft daarbij de 
plicht niet alleen belastende maar ook ontlastende gegevens aan het licht te 
brengen en ervoor zorg te dragen dat geen bewijs verloren gaat. Achter deze 
ogenschijnlijk simpele bepaling gaat een taakstelling schuil die aanzienlijk 
gecompliceerder is. Het openbaar ministerie, immers, is voor meer verant-
woordelijk dan het eenvoudigweg uitvoeren of doen uitvoeren van voorbe-
reidend onderzoek. Het moet toezien op de rechtmatigheid ervan. Het 

39 Zie voor details H. Bevers, Ch. Joubert, Politiele samenwerking in Europa, Gouda Quint, 
Arnhem 1994, pp. 84 e.v. 

40 In Duitsland bestaat geen rechter-commissaris. 
41 Zie F. GOrgen, Die organisationsrechtliche Ste!lung der Staatsanwaltschaft zu ihren Hilfsbe-

amten tend zur Polizei, Bonn 1973, pp. 23 e.v. en H. Riiping, Dos Verhdltnis von Staatsan-
waltschaft und Polizei, Z5tW 1983, pp. 894-917. 
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openbaar ministerie moet ervoor zorgen dat het voorbereidend onderzoek 
grondig gebeurt en dat het betrouwbare resultaten oplevert. Tot slot moet 
het bovendien ervoor instaan dat het voorbereidend onderzoek met de ge-
boden spoed plaatsvindt. 42  Nadere instructies om aan deze verantwoorde-
lijkheid te kunnen voldoen zijn uitgewerkt in de Richtlinien fiir das Strafver-

fahren und das Bussgeldverfahren (RiStBV). 

Artikel 160 StP0 en de daaraan verwante richtlijnen wekken de schijn dat de 
officier van justitie in ieder opsporingsonderzoek vanaf het moment dat de 
opsporing aanvangt alle touwtjes in handen heeft. Artikel 162 StP0, dat be-
paalt dat indien de politie als eerste kennis neemt van een strafbaar feit, deze 
het feit moet opsporen en alle maatregelen moet treffen die geen uitstel dul-
den, versterkt die schijn door tevens te bepalen dat het openbaar ministerie 
onverwijld daarvan op de hoogte moet worden gebracht. 
De werkelijkheid is veelal anders. In het merendeel van de gevallen wikkelt 
de politie het opsporingsonderzoek zover af dat het openbaar ministerie op 
basis van het proces-verbaal - dat overigens anders dan in Nederland niet 
op ambtseed wordt opgemaakt - een beslissing over de vervolging kan ne-
men. In de praktijk van alle dag heeft de politie dus een verregaande feitelij-
ke verantwoordelijkheid voor de opsporing, zeker als het gaat om routine-
gevallen. 
Hierop bestaat nogal wat kritiek omdat die werkelijkheid met strookt met, 
althans ver afstaat van de mandaatsverhouding die in de wet tot uitdruk-
king is gebracht en onvoldoende recht doet aan het uitgangspunt van de wet 
dat het openbaar ministerie dominus litis, Herrin des Verfahrens, is. 43  Maar die 
werkelijkheid is wel praktisch want het openbaar ministerie is nu eenmaal 
niet in staat om in alle gevallen daadwerkelijk leiding te geven aan de op-
sporing. 
Overigens zal de politie zonder tussenkomst van het openbaar ministerie het 
opsporingsonderzoek slechts kunnen afwikkelen zolang als de verdachte, 
getuigen en eventuele deskundigen cooperatief zijn en op uitnodiging van 
de politie voor verhoor vrijwillig op het politiebureau verschijnen en zolang 
geen bijzondere opsporingsmethoden behoeven te worden toegepast. Is dit 
namelijk niet het geval, dan moet de politie de zaak in handen van de officier 
van justitie geven of moet een rechter worden ingeschakeld. De verdachte, 

42 Kleinknecht/Meyer-GoSner, Strafprozessordnung, Verlag C.H. Beck, Munchen 2001, pp. 
626-630, K.K. Wache, Strafprozessordnung, pp. 909-916. 

43 BVerfG, Beschl. van 26 november 1975, NJW 1976, p. 231. 
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getuigen en deskundigen zijn namelijk verplicht (artt. 161a en 163a StP0) ge-
hoor te geven aan een oproep tot verhoor door het openbaar ministerie, dat 
ingeval van weigering een getuigen- of getuigendeskundigenverklaring af te 
leggen zelfs hechtenis kan vorderen. 
Ofschoon het openbaar ministerie dus slechts in een beperkt aantal zaken 
ook daadwerkelijk de leiding bij het vooronderzoek heeft, geeft het de po-
litie steeds vaker nadere aanwijzingen. In zaken die afwijken van de routi-
nematige gevallen moet de politie contact opnemen met het openbaar minis-
terie die dan beslist of andere aanwijzingen nodig zijn." Daartoe is binnen 
ieder parket een piketdienst opgezet zodat een dienstdoende officier van 
justitie dag en nacht bereikbaar is (de zgn. Bereitschafts-Staatsanwalt). 
Veelal zullen in die niet-routinematige zaken de mogelijkheden van de poli-
tie om het opsporingsonderzoek zelfstandig af te wikkelen beperkt zijn. Dit 
klemt in het bijzonder wanneer de politie bijzondere opsporingsmethoden 
wil toepassen, waarover zij niet zelfstandig kan beslissen. 
In die gevallen moet de politie de zaak overdragen aan het openbaar minis-
terie zodat deze ook daadwerkelijk de leiding over het onderzoek kan ne-
men. 

Het is evenwel geheel anders warmeer de politie zich bezighoudt met haar 
preventieve taak. In het kader van die taak — de Gefahrenabwehr — beschikt de 
politie over bevoegdheden die soms verder gaan dan de strafvorderlijke be-
voegdheden. Wanneer er sprake is van pro-actieve opsporing heeft het OM 
geen zeggenschap over de politie. Die zeggenschap ontstaat eerst wanrteer er 
toereikende feitelijke aanknopingspunten aanwezig zijn om een verdenking 
vast te stellen dat er een strafbaar feit is begaan (art. 152 StP0). 
De grens tussen Vorfeldermittlungen, zoals de pro-actieve opsporing veelal 
genoemd wordt, en het strafvorderlijke opsporingsonderzoek wordt bepaald 
door het begrip verdenking. 45  

44 Overigens was de verhouding openbaar ministerie-politie in het voorbereidend on-
derzoek voorwerp van een levendige discussie tussen vier- en tegenstanders van het 
aan de politie toekennen van een zelfstandig recht tot strafvervolging en van een Met 
aan het openbaar ministerie ondergeschikte positie. Zie bijvoorbeeld M. Fifilkrug, Neue 
Formen der Kriminalitiitsbekiimpfung und ihre Auswirkungen auf dos Verhaltnis von Stoats-
anwaltsche und Polizei, ZRP 1987, pp. 377-384. 

45 Zie W. Jager, Vorfelderrnittlungen — Reizwort und Streitgegenstand, Kriminalistik 1995, pp. 
189-192. 
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In het licht van deze opmerkingen zal het duidelijk zijn dat het gebied van 
het Vorfeld niet zeer omvangrijk is. Er bestaan echter gevallen die onder de 
grens van de verdenking liggen maar waarbij opsporingsactiviteiten uit het 
oogpunt van criminaliteitsbestrijding geindiceerd zijn, in het bijzonder ten 
aanzien van de georganiseerde criminaliteit die, indien deze zich ongestoord 
zou kunnen uitbreiden, een voortdurend gevaar voor de politieke, economi-
sche en maatschappelijke ontwikkelingen zou opleveren. Juist op dit terrein 
zijn pro-actieve activiteiten van de politie geindiceerd. Die activiteiten rich-
ten zich op het krijgen van inzicht in criminele structuren, het ontmantelen 
van criminele organisaties, het oprollen van netwerken, het afromen van 
criminele winsten, het verhinderen van witwassen van geld, etc. Daarop 
richt zich het Wetboek van Strafvordering met omdat het hier met gaat om 
een momentopname van een strafbaar feit, maar om het verkrijgen van in-
formatie over criminele structuren en om het toevoegen van een strategische 
dimensie aan de criminaliteitsbestrijding. Pas als inzicht verkregen is in de 
structuur, werkwijze en samenhang van de criminele organisatie kan een 
Anfangsverdacht tegen de feitelijke leidinggevers ontstaan." De wet die de 
politiebevoegdheden in het pro-actieve onderzoek regelt is de Polizeigesetz 

des Landes Nordrhein-Westfalen. De bevoegdheden van de politic in de pro-ac-
tieve fase zijn dus, anders dan in Nederland, niet in het Wetboek van Straf-
vordering, maar in de Politiewet geregeld en de pro-actieve opsporing kan 
zich zonder controle door een onathankelijke instantie — bijvoorbeeld het 
openbaar ministerie — autonoom ontwikkelen. Dat betekent dat de politic 
zelfstandig prioriteiten zal stellen met betrekking tot de personele inzet en 
de keuze van de te onderzoeken vormen van toekomstige criminaliteit, zon-
der dat het OM daarin enige zeggenschap heeft (gehad). De pro-actieve be-
voegdheden van de politie die soms strekken tot pure preventieve misdaad-
bestrijding met het doel de strafvervolging te vergemakkelijken, roepen veel 
kritiek op.47  

In het bijzonder klinkt in de kritiek de vrees door dat de rechtsstatelijkheid 
met meer de maatstaf zal zijn van het politieoptreden omdat de bevoegd- 
heden in de pro-actieve fase buiten het Wetboek van Strafvordering om ge- 

46 Vgl. M. Kniesel, Vorbeugende Bektimpfung von Straftaten im juristischen Meinungsstreit — 
eine unendliche Geschichte, ZRP 1992, pp. 164-167. 

47 Vgl. H. Lisken, Ober Aufgaben und Befugnisse der Polizei im Stoat des Grundgesetzes, ZRP 
1990, pp. 15-21, W. Hassemer, Telefonaberwachung und Gefahrenabwehr, ZRP 1991, pp. 
121-125 en R. Keller-R. Griesbaum, Das Phiinomen der vorbeugenden Bektimpfung von 
Straftaten, NStZ 1990, pp. 416-420 (p. 419). 
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regeld zijn." Immers, de rechtsstatelijkheid van het Wetboek van Strafvor-
dering wordt hoger ingeschat dan die van de Politiewet. Daartegenover kan 
worden gesteld dat ook bij de toepassing van de Politiewet Nordrhein-West-
falen een grondrechtenbescherming gegarandeerd is, doordat de grondwet-
tigheid van opsporingsmethoden ter toetsing aan het Bundesverfassungsge-
richt kan worden voorgelegd en doordat de Politiewet van Nordrhein-West-
falen tal van voorzorgsmaatregelen tegen misbruik van bevoegdheden be-
vat, zoals beperking van de duur van de bevoegdhedenuitoefening, regels 
inzake de vernietiging van verkregen informatie, rechterlijke toetsing etc. 49  
Bovendien dwingt het legaliteitsbeginsel de politie om het OM reeds in een 
vroeg stadium in kennis te stellen van haar pro-actieve opsporingsactivitei-
ten, omdat het OM ter zitting de betrouwbaarheid en rechtmatigheid van het 
bewijsmateriaal zal hebben te verantwoorden wil het OM niet het gevaar 
lopen dat bepaald bewijs door een Verwertungsverbot (mag niet voor het be-
wijs gebruikt worden) getroffen wordt. 50  

De organisatie van de politie in Nordrhein- Westfalen 

Alle deelstaten hebben het recht zelf te beslissen over de organisatiestructuur 
van de politie. Voor Nordrhein-Westfalen is in de volgende opbouw van de 
politieorganisatie voorzien. 

De minister van Binnenlandse Zaken is het hoofd van de politie. Bij Binnen-
landse Zaken is afdeling IV voor de politie bevoegd. Deze afdeling voert het 
toezicht uit over de politie. 
Op centraal niveau wordt de politiedienst gevormd door het Landeskriminal-
amt. Dit staat rechtstreeks onder het ininisterie. 

Op decentraal niveau is Nordrhein-Westfalen opgedeeld in vijf regio's: 
Arnsberg, Detmold, Dusseldorf, Keulen en Munster en het bestuur van die 
regio, de Bezirksregierung, oefent toezicht uit op de politiediensten in bun re-
gio en op de Autobahnpolizei. 

48 Hund, Polizeiliches Effektivitatsdenken contra Rechtsstaat, ZRP 1991, p. 467 en A. Schoreit 
in ICK StP0, o.c., p. 719. 

49 Zie over de NWPolG, P.J.P. Talc, Heimelijke ops poring in de Europese Unie, Intersentia, 
Antwerpen 2000, pp. 138-204. 

50 Jager, Vorfeldermittlungen, o.c., p. 192. 
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Aan het hoofd van de locale of districtspolitiediensten staan de Kreispolizei-
behorden. Bij hen ligt het zwaartepunt van het dagelijkse politiewerk. 

Er zijn in Nordrhein-Westfalen 50 KreispolizeibehOrden waar in het totaal jets 
meer dan 40.000 mensen werken. Lang niet alle functionarissen zijn politie-
ambtenaar en lang niet alle politieambtenaren houden zich direct bezig met 
openbare orde, preventie en opsporing. Velen werken bij de administratie, 
bij technische diensten, bij databanken, bij de dactyloscopische dienst, etc. 

Van de in het totaal van 40.504 bij de politie werkzame personen 51  werken er 
4.003 als werknemer op basis van een arbeidscontract. Zij zijn dus geen amb-
tenaren (Beamten), maar werknemers (Angestellte) of handwerkslieden (Arbei-
ter). 
Op dit moment zijn er bij de politie in Nordrhein-Westfalen rond 2.800 op-
leidingsplaatsen voor politiefunctionarissen bezet. 
Vanaf 2002 zullen alleen nog politiefunctionarissen in de rang van 'Inspektor' 
worden aangenomen. Zij moeten, voordat zij politieambtenaar kunnen wor-
den, een driejarige HBO-opleiding hebben gevolgd. Met deze beslissing 
wordt een verhoging van de kwaliteit van het politiewerk nagestreefd. De 
hiermee gepaard gaande extra kosten bedragen 60 miljoen DM en een ver-
mindering van 1.200 Beamten die worden vervangen door — de minder dure 
— Angestellten. 

Jets meer dan 30.000 politiefunctionarissen houden zich dagelijks bezig met 
de openbare orde, preventie en opsporing. De overige 10.000 oefenen ander-
soortige taken uit. 

De politie in Nordrhein-Westfalen is opgedeeld in vier diensten. 
Allereerst is er de Schutzpolizei (Schupo). De Schutzpolizei is de surveillance-
dienst die voornamelijk een openbare orde taak heeft en zich bezighoudt met 
het voorkomen van strafbare feiten. Wanneer een strafbaar feit wordt gecon-
stateerd handelt de Schupo dit af tenzij het om een ernstig feit gaat. Dan 
wordt de Kriminalpolizei of Kripo ingeschakeld. 
De Kripo is de tweede dienst en is vergelijkbaar met de Nederlandse recher- 
chediensten. De Kripo is onderverdeeld in gespecialiseerde eenheden — een 

51 Er wordt in Nordrhein-Westfalen uitgegaan van een Polizeidichte van 1 : 400, zie Krite-
rien zur Ermittlung des Personalsbedarfs der Polizei fiir die nachsten 10 Jahre, Dusseldorf 
1992, p. 73. 
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Konzmisariat. Die eenheden bestaan bijvoorbeeld voor fraude-, prostitutie- en 
moordzaken. 
Naast de Schupo en Kripo bestaat de Bepo, de Bereitschaftspolizei. Deze dienst 
ondersteunt politiele operaties wanneer een zichtbare aanwezigheid vereist 
is, bijvoorbeeld bij demonstraties. De Bepo fungeert als mobiele eenheid. Bij 
mogelijke grootschalige ordeverstoringen kan ook een beroep worden ge-
daan op de Bundesgrenzschutz, een van de hierna te behandelen federale poli-
tiediensten 
De vierde dienst is de Wasserschutzpolizei die op de rivieren patrouilleert en 
over een centrale criminaliteitbestrijdingsafdeling beschikt. Deze afdeling is 
gevestigd in Duisburg. 
Analoog aan het Bundeskriminalanzt kent Nordrhein-Westfalen een Landeskri-
minalamt dat tot taak heeft toezicht uit te oefenen op de lokale recherche-een-
heden en de politiele samenwerking tussen de deelstaten onderling en tus-
sen Nordrhein-Westfalen en het B1CA te bevorderen. Het LKA voert zelfstan-
dige opsporingsonderzoeken uit naar ernstige strafbare feiten (delicten rond 
radioactiviteit, explosieven, valsmunterij, drugshandel en economische- en 
milieucriminaliteit). 

Rond 16.300 politieagenten52  doen dienst als Schupo. Zij werken 38.5 uur per 
week en besteden ongeveer 60% van hun tijd aan surveillanceactiviteiten en 
40% van hun tijd aan het afnemen van verhoren, aan opleiding, sport, schiet-
oefeningen, etc. 
Het aantal ME-agenten — de Bereitschaftspolizei — bedraagt 2.214. 
Bij de Kriminalpolizei werken 6.114 politieambtenaren; 708 politiefunctiona-
rissen behoren tot speciale eenheden, zoals observatie- en aanhoudings-
teams, 479 politieambtenaren zijn belast met de bestrijding van de georgani-
seerde criminaliteit en 263 met de bestrijding van de economische crimina-
liteit. 
Er zijn 1.799 agenten die de zgn. Bezirksdienst verrichten en er zijn 360 pre-
ventieambtenaren werkzaam bij de politie. Verder is er nog een groep van 
415 politiefunctionarissen die zich bezighouden met personen- en objecten-
bescherming o.a. op de vliegvelden van Keulen en Dusseldorf. 2.623 agenten 
werken bij de verkeersdiensten, 1.700 bij de Autobahnpolizei en 320 bij de wa-
terpolitie. 

52 AIle cijfers zijn ontleend aan het rapport BKV 2001; Belastungsbezogene Krafteverteilung 
far Kreispolizeibehorden. Dokumentation der Verfahrensanderungen und der Berechnungser-
gebnisse, Innenministerium Nordrhein-Westfalen, IV C 3 — 7000 -. 
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Federale politiediensten 

Naast de politiediensten in de deelstaten zijn er tal van federale diensten die 
over politiele bevoegdheden beschikken, te weten: de Bundesgrenzschutz die 
sinds 1 april 1992 ook optreedt als spoorwegpolitie, de Zollgrenz- und Zoll-

fahndungsdienst, de Strom- und Schiffahrtspolizei, de Bundesanstalt far Flugsi-
cherung en het Luftfahrtbundesamt, de Bundesanstalt fir den Giiterfernverkehr, 
het Bundeskriminalamt en het Bundesamt fiir Verfassungsschutz. De taken en 
bevoegdheden van deze diensten worden in de bijzondere wetten omschre-
ven en het zou te ver voeren daar nader op in te gaan, maar algemeen kan 
worden gezegd dat deze diensten op de hen toebedeelde terreinen de ver-
plichting hebben gevaren voor de openbare veiligheid af te weren en in dat 
kader veelal preventief op te treden. 53  

Voor ons onderzoek kunnen we ons beperken tot drie federale politiedien-
sten: het Bundeskriminalamt (BICA), de Bundesgrenzschutz (BGS) en het Bun-
desamt fiir Verfassungsschutz. 
De taak van het BKA 54  ligt in het bestrijden van criminelen die in internatio-
naal verband opereren of wier criminele activiteiten de grenzen van de deel-
staat overschrijden (art. 1 Gesetz iiber das Bundeskriminalamt und die Zusam-
menarbeit des Bundes und der Lander in kriminalpolizeilichen Angelegenheiten, 
BKAG). Ofschoon de preventieve misdaadbestrijding tot de competentie van 
de politie van de deelstaten behoort (art. 1 lid 3 BKAG), is het BKA ook op 
dit terrein, zij het beperkt, actief door aan de Landeskriminaltimter bijstand te 
verlenen door middel van specialisten of het ter beschikking stellen van spe-
cialistische apparatuur. 
Het Bundeskriminalamt voert op beperkte schaal opsporingsonderzoeken uit. 
Volgens artikel 4 BKAG oefent het BKA politietaken uit ten aanzien van in-
ternationaal georganiseerde strafbare feiten, zoals internationale wapenhan-
del, drugshandel of valsemunterij, bij aanslagen op het leven of de vrijheid 
van leden van de grondwettelijke organen van de Duitse Bondsrepubliek en 
hun buitenlandse gasten, alsmede in Duitsland geaccrediteerde diplomaten, 
alsmede in gevallen van internationaal of buitenlands terrorisme. Verder 
kan het BKA optreden op verzoek van een autoriteit van de deelstaat, op 

53 Zo kan bijvoorbeeld de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst op grond van art. 208 
Abgabenordnung bij de uitoefening van haar taken gebruik maken van Vorfelder-
mittlungen. Zie uitvoerig over deze materie: H. Dorn, Befugnisse der Steuerfahndung, Der 
Steuerberater 1993, pp. 444-452. 

54 Het MCA is gevestigd in Wiesbaden met diensten in Meckenheim en Berlijn. 
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vordering van de federale minister van Binnenlandse Zaken — een verzoek 
dat alleen in zeer dringende gevallen kan worden gedaan — of bij opspo-
ringsonderzoeken waarvoor de Generalbundesanwalt bevoegd is. Ten aanzien 
van deelstaatoverschrijdende criminaliteit heeft het BKA de bevoegdheid de 
politie van een van de deelstaten aan te wijzen voor het verrichten van de 
opsporingsactiviteiten in die zaak. Daarvoor is wel instemming nodig van 
een Generalstaatsanwalt en de bevoegde deelstaatautoriteiten (art. 18 BKAG 
en §§ 28 RiStBV). 
De bevoegdheden van het BKA strekken zich alleen uit tot feiten waarvoor 
reeds een Anfangsverdacht bestaat en hebben uitdrukkelijk niet betrekking op 
de pro-actieve fase. Er zijn wel pogingen ondemomen het BKA bevoegdhe-
den te geven in de pro-actieve fase. Er lag bij het ministerie van Binnenland-
se Zaken een Referentenentwurf voor een nieuwe BKA-wet op grond waarvan 
het BKA opsporingsbevoegdheden zou krijgen in de pro-actieve fase (art. 5a 
BKAGE). In de Memorie van Toelichting bij het ambtelijk voorontwerp bij 
dit artikel werd uitdrukkelijk gesteld: 'Die Vorschrift bezieht zich auf die Aufga-
be, gewisse Abkliirungen im Vorfeld des Anfangsverdachts i.S. von § 152 StP0 
vornehmen zu /carmen. (...) Die Gesetzgebungskompetenz für diese Aufgabe ergibt 
sich aus Artikel 74 no. 1 GG; 
Onder druk van de deelstaten is echter de uitbreiding van de BKA-bevoegd-
heden in de pro-actieve fase tegengehouden. Realisering van deze bevoegd-
heden voor het BKA zou hebben betekend, dat het BKA van ondersteunende 
dienst voor de Generalbundesanwalt en voor de deelstaatpolitie een zelfstan-
dige federale politiedienst zou zijn geworden met speciale competenties en 
bevoegdheden voor de bestrijding van zware criminaliteit, een ontwikkeling 
die de zorgvuldig geformuleerde grondwettelijke competentieverdeling tus-
sen Bond en Deelstaten, voorzover het de criminaliteitspreventie betreft, 
volledig op haar kop zou zetten. 55  

De Bundesgrenzschutz oefent politietaken uit op basis van artikel 1 Gesetz iiber 
den Bundesgrenzschutz. 

De belangrijkste taken van de BGS zijn de bewaking van de grenzen en de 
controle van het grensoverschrijdend verkeer 56  voor zover althans niet een 

55 Zie over dit Referentenentwurf (ambtelijk voorontwerp) H. Lisken, Vorfeldeingriffe im 
Bereich der 'Organisierten Kriminalitat — Gemeinsame Aufgabe von Veffassungsschutz und 
Polizei, Zeitschrift für Rechtspolitik 1994, pp. 264-270. 

56 Zie voor de andere taken van de Bundesgrenzschutz C. Gusy, Polizeirecht, J.C.B. Mohr, 
Ttibingen 1996, p.24. 
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deelstaat met toestemming van de Bond deze taken door haar eigen politie-
diensten laat uitvoeren. Van deze mogelijkheid hebben Beieren, Bremen en 
Hamburg gebruik gemaakt. Beieren heeft een zelfstandige grenspolitie (art. 5 
BayPolG) en in Bremen en Hamburg wordt de controle van het grensverkeer 
uitgeoefend door de Waterpolitie. 57  Om het gebied van de Bond te bescher-
men moet de Bundesgrenzschutz alle gevaren voor de openbare orde en vei-
ligheid afweren, ongeacht welke instantie binnen een deelstaat daarvoor 
competent zou zijn, zou zich dat gevaar daar hebben voorgedaan. De amb-
tenaren van de BGS zijn politieambtenaren en kunnen de daarbij behorende 
strafprocessuele taken en bevoegdheden uitoefenen. Het merendeel is door 
het recht van de deelstaten aangewezen als hulpofficier van justitie met de 
daarbij behorende bevoegdheden (art. 152 GVG). 58  

Het Bundesamt fiir Verfassungsschutz, tot slot, neemt een zeer bijzondere posi-
tie in, enerzijds omdat deze dienst geen politiebevoegdheden heeft, ander-
zijds wel de bevoegdheid heeft heimelijk informatie te verzamelen (o.a. door 
telefoontap) ter voorkoming van gevaar voor de binnenlandse veiligheid en 
het voortbestaan van de Bondsrepubliek. 59  Het Bundesamt is opgericht ter 
bestrijding van politieke delicten. 
Al enige tijd is er in Duitsland een discussie gaande over de vraag of de ge-
organiseerde criminaliteit niet tevens een bedreiging inhoudt voor de bin-
nenlandse veiligheid en of niet tegen die achtergrond de Verfassungsschutz 
met politietaken en bevoegdheden zou moeten worden uitgerust, zeker 
voorzover het de pro-actieve fase betreft. 60  
Voorlopig lijken de argumenten tegen de toedeling van (verdere) pro-actieve 
politiebevoegdheden aan het Bundesamt fiir Verfassungsschutz nog doorslag-
gevend.61  

57 M. Kniesel in: Polizeirecht in den neuen Bundeskindern, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhand-
lung, Miinchen 1991, P.  7 en F.L. Knemeyer, Polizei- und Ordnungsrecht, C.H. Beck'sche 
Verlagsbuchhandlung, Miinchen 1993, pp. 120 e.v. 

58 Gusy, Polizeirecht, o.c., p. 32 en Kleinknecht/Meyer-Ganer, StP0, o.c., pp. 586 en 1450. 
59 Zie K. Habermehl, Polizei- und Ordnungsrecht, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 

1992, p. 35. 
60 Zie E. Werthebach (President van het Bundesamt fiir Verfassungsschutz!) en D. Droste-

Lehnen, Organisierte Kriminalitat, ZRP 1994, pp. 57-65. 
61 H. Lisken, Vorfeldeingriffe im Bereich der 'Organisierten Kriminalitiit', o.c., p. 267 en E. 

Bleibtreu, OK fiir Arbeitsbeschaffungsmaf3nahmen nicht geeignet, Der Kriminalist 1993, p. 
290. 
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Geen politiesepot 

De taakstelling van de Duitse politie is mm of meer gelijkluidend aan die 
van de Nederlandse. 62  Toch is er een belangrijk verschil bij de uitoefening 
van een van die taken. Anders dan in Nederland kent Duitsland geen politie-
sepot. Dit hangt samen met het legaliteitsbeginsel dat de grondslag vormt 
voor het vervolgingsbeleid van het OM. 63  

Het legaliteitsbeginsel vindt zijn pendant voor de politie in art. 163 StP0 
waarin wordt bepaald dat de politie verplicht is van alle geconstateerde 
strafbare feiten proces-verbaal op te maken en deze onverwijld op te sturen 
naar de officier van justitie. Toen er nog overtredingen bestonden is lang ge-
streden over de vraag of deze verplichting ook gold voor door de politie ge-
constateerde overtredingen 64  en of een politieagent die een overtreding door 
de vingers zag zich schuldig maakte aan het misdrijf van begunstiging in 
ambt. Die discussie is voorbij nu voor de Ordnungswidrigkeiten het oppor-
tuniteitsbeginsel geldt (art. 47 lid 1 OWiG) en de politie een voile discretio-
naire bevoegdheid bezit om van vervolging af te zien. 65  

Voor zover het Vergehen en Verbrechen (resp. lichte en zware misdrijven) be-
treft, heeft er nooit twijfel bestaan dat de verplidning om een opsporingson-
derzoek in te stellen en daarvan proces-verbaal op te maken zonder uitzon-
dering moest worden nagekomen. Een politiele sepotbevoegdheid bestaat 
dus naar Duits recht niet. 66  De beslissing over de vervolging berust bij de 

62 Tussen 1993 en 1995 vond een omvangrijk onderzoek plaats naar de politible activitei-
ten in Nordrhein-Westfalen waarin o.a. de vraag centraal stond op welke wijze met 
gelijkblijvende taken besparingen bij de politie konden worden doorgevoerd zonder 
a fbreuk te doen aan de kwaliteit van het politiewerk. In drie zeer omvangrijke rappor-
ten zijn alle taken van de politie tot in detail geanalyseerd en is de belasting van elk van 
die taken tot op een uur nauwkeurig berekend. Zie A. Koetz, 0. Ziehm, Aufgaben-
kritische Untersuchung polizeilicher Tatigkeiten im Lande Nordrhein-Westfalen, Bericht; An-
hangband 1. Detailanalysen der Aufgaben und Altemativen - Polizeiextem determi-
nierte Aufgaben, Anhangband 2. Polizeiintem determinierte Aufgaben, Kienbaum Un-
temehmensberatung GmbH Dusseldorf 1995. 

63 En ook voor de verplichting van de politie te reageren op strafbare feiten, onder om-
standigheden zelfs aLs de politie, tijdens zijn vrije tijd, kennis krijgt van delicten. Zie 
voor dit onderwerp H. Artkamper, Ausserdienstliches Wissen von Polizeibeam ten und 
Leglitiitsprinzip,ICriminalistik 2001, pp. 430-434. 

64 Vgl. D. Rahn, Zweifetsfragen des Opportunittitsprinzips, Kriminalpolitische Gegenwartsfra-
gen, Wiesbaden 1959, pp. 227-246 en M. Kohlhaas, Unzulassige Durchbrechung des Lega-
litatsprinzips, Goltdammers Archly 1956, pp. 241-250. 

65 Kleinknecht/Meyer-Gossner, StP0, o.c., p. 643. 
66 BGH Urt. v. 23.9.1960, BGHSt Bd. 15, pp. 155-161. 

64 



officier van justitie. Ook hierin zit een verschil met Nederland. Sinds het 
Broodjeswinkelarresto is het politiesepot als uitvloeisel van het opportuni-
teitsbeginsel erkend. Een zover gaande bevoegdheid vraagt evenwel om een 
gedegen coordinatie tussen OM en politie. 68  Die coordinatie is in Duitsland 
onbekend en voor dit doel ook niet nodig. 

Het ontbreken van de mogelijkheid van een politiesepot betekent niet dat in 
de praktijk van alle dag van alle aangiften ook procesverbaal wordt opge-
maakt. Bij mondelinge aangif ten kan de aangever verwezen worden naar het 
politiebureau voor het opmaken van een procesverbaal. Soms gaat de aan-
gever niet in op die verwijzing en vindt de aangifte geen vervolg. Verder 
kan de politie afzien van het opmaken van een verbaal bij apert ongegronde 
aangiften of aangiften door querulanten. 69  Voor het overige lijkt de politie 
geen ruimte te hebben aangif ten niet op te nemen. 

67 HR 31 januari 1950, NJ 1950, 668. 
68 G.J.M. Corstens, P.J.P. Tak, Het Openbaar ministerie, Studiepockets strafrecht, Tjeenk 

Willink, Zwolle 1982, pp. 6-9 en 93-96. 
69 K.K. Wache, StP0, p. 898. 
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2. Hoof dlijnen van de rechterlijke organisatie 
inzake strafzaken in Nordrhein-Westfalen 

Een summiere behandeling van de absolute competentie is noodzakelijk om 
inzicht te krijgen in de opbouw en taakverdeling van de organisatie die met 
de strafrechtrechtspraak is belast. 70  De competentieverdeling is op een aantal 
onderdelen ingewikkelder en sterk afwijkend van die in Nederland. Anders 
dan soms wordt verondersteld kan het Duitse Amtsgericht met gelijkgesteld 
worden met het kantongerecht. Bij het Amtsgericht worden misdrijven afge-
daan waarvoor geen hogere gevangenisstraf dan vier jaar onvoorwaardelijk 
kan worden opgelegd. Overtredingen zijn in het Duitse strafrecht onbekend. 
Tot de inwerkingtreding van de Zweite Gesetz zur Reform des Strafrechts op 1 
oktober 1973 kende het Duitse Wetboek van Strafrecht (StGB) een trichoto-
mie van strafbare feiten nl. Uebertretungen, Vergehen en Verbrechen. Sedert die 
datum zijn alle overtredingen hetzij gedecriminaliseerd en tot Ordnungswid-
rigkeit bestempeld, hetzij opgewaardeerd en omgevormd tot Vergehen. Ord-
nungswidrigkeiten worden afgehandeld in een Bussgeldverfahren geregeld in 
de Ordnungswidrigkeitengesetz. Deze wet heeft model gestaan voor de Wet 
administratieve handhaving verkeersvoorschriften (de Wet Mulder). Tegen 
een Bussgeldbescheid staat beroep open op de Strafrichter van het Amtsge-
richt.71  

Het geldende Wetboek van strafrecht kent nog slechts misdrijven en wel 
twee soorten, Vergehen en Verbrechen. Grof gezegd zijn Verbrechen zware mis-
drijven en Vergehen lichte of minder zware misdrijven. Het juridische onder-
scheid tussen Vergehen en Verbrechen wordt bepaald door de rninimumstraf 
die op een strafbaar feit is gesteld. Verbrechen zijn strafbare feiten waarop 
naar de wettelijke omschrijving een minimumstraf staat van een jaar of meer. 
Alle andere strafbare feiten zijn Vergehen (§ 12 StGB). 

70 De competentieverdeling in het jeugdstrafrecht blijft buiten beschouwing. 
71 Op de procedure inzake het beroep tegen een Bussgeldbescheid zijn de regels die gelden 

voor het onderzoek ter terechtzitting na verzet tegen een Strafbefehl van overeenkom-
stige toepassing. Wij volstaan met verwijzing naar de paragraaf over het Strafbefehl. Zie 
in detail P.J.P. Tak, Strafbefehls- en Bussgeldverfahren, Staatsuitgeverij 's-Gravenhage 
1980, pp. 27-46. 
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De competentieverdeling naar Duits recht is wezenlijk ingewikkelder dan 
naar Nederlands recht. Op een enkele uitzondering na is de Nederlandse 
kantonrechter bevoegd kennis te nemen van overtredingen en neemt de 
rechtbank kennis van misdrijven en in app .& van beroepen tegen beslissin-
gen van de kantonrechter. In Duitsland kunnen zowel de Strafrichter en het 
Schoffengericht bij het Amtsgericht, als de meervoudige strafkamer of het 
Schwurgericht bij het Landgericht, alsook de Strafsenat bij het Oberlandesgericht 
in eerste aanleg kennis nemen van misdrijven. Welke rechter bevoegd is 
hangt in de regel af van de ernst van het misdrijf. Er is sprake van een 'be-
wegliche Zustiindigkeit' omdat voor de vaststelling van de absolute compe-
tentie het criterium van de 'bijzondere betekenis van het geval' van belang is. 
Er is lang over getwist of de variabele competentie in overeenstemming is 
met het grondwettelijk recht op de door de wet aangewezen rechter (gesetz-
liche Richter, art. 101 Grundgesetz) maar het Bundesverfassungsgericht heeft 
geen reden gezien de regeling ongrondwettig te verklaren. 72  

De belangrijkste kenbron voor de absolute competentieverdeling is de Ge-
richtsverfassungsgesetz (GVG) — de Duitse Wet op de rechterlijke organisatie — 
van 1877. 
Voor de competentieverdeling bestaan verschillende theoretische mogelijk-
heden en de GVG bevat een mengsel van die mogelijkheden. 73  De volgende 
vier mogelijkheden bestaan naar Duits recht: 
- de competentie wordt bepaald door de op het strafbaar feit gestelde wet-

telijke straf; 
- voor bepaalde met name genoemde strafbare feiten wijst de wet de abso-

luut competente rechter aan; 
- de competentie hangt af van de door de rechter in het concrete geval op te 

leggen vrijheidsstraf, omdat de rechter een door de wet bepaalde 'maxi-
mum strafbevoegdheid' heeft, en 

- de competentie wordt bepaald door de officier van justitie doordat de 
rechter bij wie hij de zaak aanhangig maakt, competent wordt. 

72 Bundesverfassungsgericht Urt. v. 19.03.1959, BverfGE Bd. 9, pp. 223-231 en Bundesverfas-
sungsgericht Beschl. v. 19.07.1967, BVerfGE Bd. 22, pp. 254-266. 

73 Roxin, Strafverfahrungsrecht, p. 27. 
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Zittende magistratuur 

Iedere deelstaat heeft haar eigen Amtsgerichte, Landgerichte en Oberlandesge-
richte. 
De Amtsgerichte en Landgerichte zijn gerechten in eerste aanleg evenals som-
mige Oberlandesgerichte. Het Landgericht is tevens appelrechter en de Oberlan-
desgerichte zijn cassatiegerechten (Revisionsgerichte) op deelstaatniveau. 
In Nordrhein-Westfalen zijn 134 Amtsgerichte, 19 Landgerichte en drie Ober-
landesgerichte. 

Amtsgericht  (afgekort AG) 

Tot het Amtsgericht behoren de Strafrichter als alleensprekende rechter en het 
Schbffengericht. 
- De Strafrichter spreekt recht inzake Vergehen (55 24 en 25 GVG) 

a) wanneer deze bij wege van Privatklage74  worden vervolgd. 
b) wanneer op het strafbaar feit naar verwachting geen hogere straf dan 

twee jaar gevangenisstraf zal worden opgelegd. 
In de praktijk betekent dit dat de alleensprekende strafrechter voorna-
melijk de lichtere misdrijven behandelt zoals rijden onder invloed (5 
316 StGB), doorrijden na een aanrijding (5 142 StGB), aanrijdingen met 
dodelijke afloop (Fahrltissige Totung) (5 222 StGB), diefstal (5 242 StGB), 
bedrog (5 263 StGB), verduistering (5 246 StGB), eenvoudige mishande-
ling (5 223 StGB), bedreiging (5 240 StGB), misdrijven o.g.v. de Opium-
wet (Betliubungsmittelgesetz) en milieumisdrijven. 
Omdat dit veelal eenvoudige strafbare feiten zijn waarbij het bewijs 
met gecompliceerd is, kan de strafrechter per zitting — en deze duurt 

74 Privatklage: artt. 374-394 StP0. De Privatklage is slechts mogelijk terzake van bepaalde in 
art. 374 StP0 opgesomde strafbare feiten zoals bijvoorbeeld huisvredebreuk, bele-
diging, mishandeling, etc. Het OM dagvaardt in deze gevallen alleen indien het alge-
meen belang het vordert. Ziet het OM van vervolging af dan kan de gelaedeerde zelf 
een vervolging instellen. Het OM hoeft daaraan geen medewerking te verlenen. Het 
OM kan overigens te alien tijde de vervolging overnemen. Voor de strafprocedure in-
zake Privatklage-delicten gelden een aantal bijzondere voorschriften (artt. 374-394 
StP0). Bij somrnige Privatklage-delicten is eerst een vervolging mogelijk nadat er een 
poging tot een vergelijk heeft plaatsgevonden (Siihneversuch) voor een Vergleichsbehorde 
(art. 380 StP0). In Nordrhein-Westfalen is het Schiedsamt daarvoor aangewezen (art. 34 
Schiedsamtsgesetz). In wezen is het vergelijkbaar met de Mediation. Is de Mediation ge-
lukt dan vervalt het recht op strafvordering. In 1999 waren er in Nordrhein-Westfalen 
5.656 zaken waarin zo'n Siihneversuch heeft plaatsgevonden. In iets meer dan de helft 
van de gevallen (52,1%) was de bemiddeling door de mediators succesvol. 
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dan gewoonlijk van 09.00 uur tot 16.00 uur — ongeveer tien tot vijftien 
zaken afhandelen. Aanrijdingen met dodelijke afloop nemen over het 
algemeen meer tijd in beslag omdat veelal een getuige-deskundige 
moet worden gehoord of diens rapport over de causaliteit moet wor-
den behandeld en de nabestaanden veelal als Nebenklager optreden. De 
behandeling van zo'n zaak duurt meestal minstens een halve dag. 

Het Schoffengencht, bestaande uit een of twee's beroepsrechters en twee le-
kenrechters, spreekt recht inzake Vergehen en Verbrechen (§§ 24, 25, 28 en 
29 GVG): 
a) voor zover het Landgericht (o.g.v. art. 74 lid 2 of 74 a GVG) of het Ober-

landesgericht (o.g.v. art. 120 GVG) niet bevoegd is; 
b) voor zover geen zwaardere vrijheidsstraf dan vier jaar gevangenisstraf 

of plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis dan wel Sicherungsverwah-
rung (een behandelinrichting) te verwachten is, of 

c) voor zover het OM, wegens de bijzondere betekenis van het geval, de 
zaak niet aanhangig maakt bij het Landgericht. 
Het SchOffengericht behandelt over het algemeen dezelfde strafbare fei-
ten als de alleensprekende strafrechter maar dan gaat het om de meer 
ernstige varianten of om strafzaken tegen verdachten die reeds eerder 
veroordeeld zijn geweest of om gecompliceerdere zaken. Vechtpartijen 
bijvoorbeeld worden behandeld door het Schoffengericht als meerdere 
getuigen moeten worden gehoord of als er sprake is van ernstige mis-
handeling; bijvoorbeeld het schoppen met de geschoeide voet. 

Landgericht  (afgekort LG) 

Tot het Landgericht behoren de kleine en grote strafkamer(s), de Staatsschutz-
kammer, de Wirtschaftsstrafluimmer en een Schwurgericht. 
- De kleine strafkamer bestaat uit een of twee beroepsrechter(s) en twee 

lekenrechters en neemt in hoger beroep kennis van een beroep tegen een 
vonrtis van de Strafrichter of het Schaffengericht (§§ 74 lid 3 en 76 leden 1 en 
3 GVG). 

75 Bij de opening van het onderzoek ter terechtzitting kan op vordering van het OM be-
sloten worden tot uitbreiding met een tweede beroepsrechter wanneer dit gelet op de 
omvang van de zaak geindiceerd lijkt (art. 29 GVG), het zijn zgn. erweiterte Scheenge-
richt. 

76 In geval van hoger beroep tegen een vonnis van het erzveiterte Scheengericht. 



De grote strafkamer bestaat uit drie beroepsrechters en twee lekenrechters 
en vonnist in eerste aanleg over alle Verbrechen die niet tot de competentie 
van het AG of het OLG behoren en over de Vergehen en Verbrechen die 
door het OM wegens de bijzondere betekenis van het geval bij haar aan-
hangig zijn gemaakt of terzake waarvan een vrijheidsstraf van meer dan 
vier jaar dan wel een plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis of een Si-
cherungsverwahrung te verwachten is (§§ 74 leden 1 en 2 en 76 leden 1 en 2 
GVG). 
Een strafkamer spreekt recht als Schwurgericht terzake van limitatief opge-
somde Verbrechen zoals moord, doodslag en andere door dood van het 
slachtoffer gekwalificeerde delicten als gijzeling, vergiftiging, brand-stich-
ting, seksueel misbruik, etc. Dit zijn allemaal delicten met hoge minimum-
straffen (§ 74 lid 2 GVG). 
De Staatsschutzkammer behandelt strafzaken die betrekking hebben op de 
veiligheid van de staat. Een Staatsschutzkammer bestaat alleen bij het Land-
gericht binnen welks rechtsgebied zich een OLG bevindt (§ 74a GVG). 
De competentie van de Staatsschutzkammer vervalt wanneer de Generalbun-
desanwalt bij het Bundesgerichtshof te Karlsruhe wegens de bijzondere bete-
kenis van de zaak de vervolging overneemt om deze bij het OLG te laten 
vervolgen, hetgeen het geval is wanneer een deelstaatbelang in het geding 
is, of om deze bij het BGH te vervolgen, hetgeen het geval is wanneer het 
strafbare feit het belang van de Bond in bijzondere mate raakt of wanneer 
het in belang van de rechtseenheid geboden is dat het BGH de zaak af-
doet. 
De Wirtschaftsstrafkammer, de economische meervoudige strafkamer, is be-
voegd in eerste aanleg kennis te nemen van strafbare feiten zoals geregeld 
in de omvangrijke sociaal-economische wetgeving. De kamer behandelt 
o.a. allerhande vormen van economisch bedrog, benadeling van schuldei-
sers en rechthebbenden, inbreuken op de warenwetgeving, omkoping, 
computercriminaliteit, etc. De economische strafkamer bestaat uit rechters 
die kennis hebben van het economische leven (§ 74c GVG). 

Naast de kamers die zich bezighouden met strafzaken zijn er sinds 1975 bij 
het Landgericht binnen welks rechtsgebied een penitentiaire instelling is gele-
gen, ook Strafvollstreckungskammer ingesteld die met drie beroepsrechters 
over de voorwaardelijke niet tenuitvoerlegging van de reststraf bij een le-
venslange gevangenisstraf en over de voorwaardelijke niet tenuitvoerleg-
ging van de maatregel tot plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis beslis-
sen. In alle overige zaken wordt door een enkelvoudige kamer beslist (§§ 78a 
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en 78b GVG). De kamers beslissen over de tenuitvoerlegging van de vrij-
heidsstraffen of vrijheidsbenemende en andere strafrechtelijke maatregelen 
en over klachten van een gedetineerde inzake tegen hem genomen maatre-
gelen bij de tenuitvoerlegging van de straf. 
Aangezien de tenuitvoerlegging van straffen buiten dit onderzoek blijft, 
wordt op de belasting voor werkzaamheden in de Strafvollstreckungsicammer 
niet verder ingegaan. Volledigheidshalve melden we dat jaarlijks gemiddeld 
rond 18.000 personen (18.205 in 1999, waarvan 911 vrouwen) de gevangenis-
sen en huizen van bewaring in Nordrhein-Westfalen bevolken. 

Oberlandesgericht  (afgekort OLG) 

Tot het OLG behoren de Strafsenat fur Revisionen und Beschwerden en de Straf-
senat in eerste aanleg. 
- De Strafsenat fur Revisionen und Beschwerden spreekt recht inzake beroepen 

in cassatie tegen beslissingen van het Landgericht (als appelrechter). 
- Een Strafsenat in eerste aanleg is alleen te vinden bij het OLG binnen welks 

ressort de regering van de deelstaat zetelt. Voor Nordrhein-Westfalen is 
dat dus het OLG Dusseldorf. Deze strafsenaat is bevoegd voor alle binnen 
de deelstaat begane delicten tegen de veiligheid van de deelstaat of delic-
ten waardoor de veiligheid van de staat in het gedrang kan komen (art. 
120 GVG) en de Generalbundesanwalt de vervolging wegens de bijzondere 
betekenis van het geval de zaak heeft overgenomen van het OM bij het LG 
(§§ 120 en 122 GVG). 

Bij het OLG zijn alleen beroepsrechters met rechtspraak belast; een leken-
element, zoals bij de Amtsgerichte en Landgerichte, bestaat op het niveau van 
het OLG niet. 

Het openbaar ministerie 

De organisatie en opbouw van het openbaar ministerie is in hoge mate ver-
gelijkbaar met die in Nederland. Derhalve kan met een summiere beschrij-
ving worden voldaan. 

De competentie van het OM is geregeld in art. 142 GVG. Bij het Amtsgericht 
en het Landgericht bestaat het openbaar ministerie uit een leitender Oberstaats-
anwalt (LOStA), zijn plaatsvervanger, Oberstaatsanwtilte en Staatsanwiilte als-
mede uit Oberamtsanwiilte en Amtsanwdlte. 
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De Oberamtsanwillte en Amtsanwillte hebben beperkte bevoegdheden en zijn 
vaak geen juristen maar personen die een opleiding tot Rechtspfleger hebben 
doorlopen en vervolgens een opleiding tot Amtsanwalt. Zij treden als vervol-
gende instantie op bij de Strafrichter van het AG, en zijn vergelijkbaar met de 
Nederlandse officier enkelvoudige zitting. • 

Bij het Oberlandesgericht bestaat het openbaar ministerie uit een Generalstaats-
anwalt (GStA), Leitende Oberstaatsanwiilte (LOStA) en Oberstaatsanwalte 
(0StA). 

Het federale openbaar ministerie bij het Bundesgerichtshof, bestaande uit een 
Generalbundesanwalt en Bundesanweilte, is bevoegd als vervolgende instantie 
op te treden bij zaken waarover het OLG in eerste instantie oordeelt (kort ge-
zegd: misdrijven tegen de veiligheid van de staat of andere misdrijven waar-
door de veiligheid van de staat gevaar kan lopen). 

De leden van het openbaar ministerie zijn ondergeschikt aan de minister van 
Justitie van de deelstaat. Het OM bij het BGH is ondergeschikt aan de 
Bondsminister van Justitie. 

Gerechts- en parketsecretarissen 

In Nederland fungeren naast rechters en officieren van justitie ook gerechts-
en parketsecretarissen. Gerechtssecretarissen zijn personen met een voltooi-
de opleiding Nederlands recht die na een opleidingstraject in staat zijn zit-
tingen voor te bereiden, juridische ondersteuning te geven tijdens de proces-
gang, op te treden als griffier op de zitting en beslissingen voor te bereiden 
door het zelfstandig schrijven van conceptuitspraken. Een parketsecretaris is 
een bij het parket werkzame ambtenaar die een officier van justitie in zijn 
activiteiten bijstaat — transactie- en sepotvoorstellen doet — en aan wie be-
voegdheden kunnen worden gemandateerd die toebehoren aan een officier 
van justitie (art. 126 RO). Zo kunnen parketsecretarissen dagvaardingen uit-
brengen in eenvoudige zaken. 

Parket- en gerechtssecretarissen zijn in het Duitse systeem onbekend. Wel 
kent men in Nordrhein-Westfalen ondersteunende diensten, soms in de 
vorm van serviceteams die administratieve handelingen voor rechters en 
officieren van justitie vervullen, maar secretarissen die conceptvonnissen 
schrijven of conceptdagvaardingen, laat staan dagvaardingen uitbrengen, 
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acht men in Nordrhein-Westfalen in strijd met het leerstuk van de igesetzliche 
Richter' en in strijd met de uitdrukkelijke toedeling van rechterlijke en OM 
taken aan de beroepsrechter en de officier van justitie. Enerzijds levert het 
fenomeen van de Nederlandse gerechts- en parketsecretarissen een serieus 
fronsen der wenkbrauwen op bij Duitse rechters en officieren van justitie, 
anderzijds bespeurden wij in gesprekken ook een zekere interesse in het fe-
nomeen alsmede een zekere jaloezie dat veel werk waarvoor niet een hoge 
mate van specialistische juridische kennis vereist is door anderen dan rech-
ters en officieren wordt afgewikkeld. Weliswaar wordt ook in Duitsland op 
grote schaal met formulieren gewerkt, bestaan er conceptdagvaardingen 
voor de kleine en gemiddelde criminaliteit en zijn er voorbeeldoverwegin-
gen voor vonnissen in omloop, maar dat neemt niet weg dat het de indivi-
duele officier van justitie is die de dagvaarding of een Strafbefehlsantrag dan 
wel een sepotbeslissing in een individuele strafzaak schrijft en het de rechter 
is die — indien nodig — in een sepotbeschikking bewilligt, een Strafbefehl doet 
uitgaan of al dan niet als Berichterstatter conceptvonnissen formuleert. Dat 
alles, zowel voor de officier van justitie als voor de rechter, gaat geheel op 
eigen kracht. 

Rechters-plaatsvervanger 

Naast beroepsrechters kent de Nederlandse rechterlijke macht ook rechters-
plaatsvervanger, afgestudeerde juristen uit alle geledingen van de samenle-
ving die over geschiktheden beschikken om rechterlijke werkzaamheden te 
verrichten. 
Rechters-plaatsvervanger, zoals wij die in grote getale kertnen, passen rtiet in 
het beeld van de rechtspraak en de door de wet aangewezen rechter (artt. 92 
en 101 CC) zoals dat in de Duitse rechtstraditie bestaat. Rechters zijn in 
Duitsland altijd beroepsrechters. Wel biedt art. 7 van de Deutsche Richterge-
setz de mogelijkheid bij OLG's gewone hoogleraren als part-time rechter 
voor minstens eentiende fte. aan te stellen (art. 7 DRiG). 

Referen dare 

Het Duitse rechtssysteem kent het fenomeen van de Referendare, dat zijn af-
gestudeerde juristen die na hun studie in opleiding zijn voor o.a. togaberoe-
pen, maar in geen enkel opzicht vergelijkbaar zijn met de Nederlandse 
RAIO's. Zij kunnen onder toezicht van een rechter enige rechterlijke activi-
teiten ontplooien (art. 10 GVG). Zij kunnen in het bijzonder bepaalde pro- 
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ceshandelingen verrichten. Voor zover het strafvorderlijke activiteiten be-
treft, kunnen zij fungeren als Amtsanwalt of Staatsanwalt (art. 142 lid 3 
GVG).77  In 1999 waren in Nordrhein-Westfalen 6.436 Referendare bij de ge-
rechten en het openbaar ministerie aangesteld, van wie 45,2% vrouw was. In 
de praktijk zijn de Referendare nauwelijks een ontlasting, zelfs eerder een 
belasting, omdat rechters hen moeten begeleiden. Voor het OM ligt dat an-
ders omdat ze ter zitting als Amtsanwalt kunnen optreden. 

Schbffen 

Naast de beroepsrechters zijn ook leken, de zogenaamde Schoffen, betrokken 
bij de strafrechtspraak. Zij zijn ehrenamtliche Richter en hun aantal loopt in de 
tienduizenden. In Nordrhein-Westfalen zijn jaarlijks ongeveer 23.000 leken-
rechters actief, van wie 12.500 lekenrechters in strafzaken. 78  In strafzaken 
tegen meerderjarigen waren 8.707 Schbffen bij de strafrechtspleging betrok-
ken, van wie 40% vrouwen waren. In strafzaken tegen jeugdigen (3.854 
Schbffen) moet, op grond van artikel 35 lid 1 Jugendgerichtsgesetz, het percen-
tage vrouwelijke Schbffen gelijk zijn aan het percentage mannelijke Schoffen. 
De lekenrechters hebben dezelfde rechten en plichten als de beroepsrechters 
(art. 30 GVG)." Iedere Duitser 88  tussen de vijfentwintig en zeventig jaar 
komt in aanmerking om als lekenrechter te worden aangewezen, een aanwij-
zing overigens die slechts door een beperkte groep van personen kan wor-
den afgewezen (art. 35 GVG). Artsen, vroedvrouwen en 65-plussers behoren 
tot die groep. Eens in de vier jaar worden de Schbffen gekozen uit een door 
de gemeente opgestelde lijst van in aanmerking komende personen (art. 36 
GVG). 
De samenstelling van deze lijst geschiedt niet uniform. Soms is de lijst opge-
maakt aan de hand van de registers van de burgerlijke stand, soms wordt de 
lijst samengesteld door de Gemeenteraad, de vakbond en/of de kerken. 81  De 
Gemeenteraad stelt de lijst vast en ziet erop toe dat alle groepen van de be-
volking volgens geslacht, leeftijd, beroep en sociale status vertegenwoordigd 

77 K.K. Schoreit, StP0, p. 2118. 
78 Justiz in Zahlen 2000 tabel 14, Justizministerium Nordrhein-Westfalen. 
79 Een boeiende rechtssociologische studie over de keuze en de functie van lekenrechters 

is: E. Klausa, Ehrenamtliche Richter, Althenaum Verlag, Frankfurt/M 1972, 235 pp. 
80 Soms wordt bepleit ook voor langdurig in Duitsland wonende buitenlanders de mo-

gelijkheid te openen als Schdffe actief te zijn, maar dit roept veel, vooral grondwettelijke, 
bezwaren op. Zie R. Wassermann, Multiethnische Gerichte, NJW 1996, pp. 1253-1254 en 
S. Jutzi, Zulassung von Auslandern als ehrenamtliche Richter, DRiZ 1997, pp. 377-380. 

81 Zie Klausa, Ehrenamtliche Richter, o.c., pp. 23-30. 
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zijn. De lijst ligt een week ter inzage en ieder kan bezwaar aantekenen tegen 
op de lijst opgenomen personen wegens ongeschiktheid voor het ambt. On-
geschikt zijn o.a. personen die tot een vrijheidsstraf van 6 maanden zijn ver-
oordeeld geweest (art. 32 GVG). De lijst wordt, samen met de bezwaren, op-
gestuurd naar het Amtsgericht die een totaallijstopmaakt. Ben commissie van 
tien vertrouwenspersonen en een door de regering aangewezen ambtenaar 
onder leiding van een rechter beslist over de definitieve vaststelling van de 
lijst van SchOffen (art. 40 GVG). De lijst omvat voldoende namen om te waar-
borgen dat er altijd een toereikend aantal Schoffen beschikbaar is. Iedere le-
kenrechter moet er mee rekening houden dat hij rond twaalf dagen per jaar 
aan de rechtspraak zal moeten deelnemen. Het lot bepaalt op welke dagen 
van het jaar de Se/1We actief moet zijn. Hiermee wordt voldaan aan de in art. 
101 GG neergelegde eis dat ieder recht heeft op een door de wet aangewezen 
rechter. Bij de bezetting van de gerechten mag niemand de gelegenheid heb-
ben te manipuleren. 

De deelname van lekenrechters aan de rechtspraak vindt zijn grond in het 
idee van de representatie van het yolk in de strafrechtspleging en in de wens 
dat beroepsrechters bun vormissen en besluiten op een voor een ieder be-
grijpelijke manier formuleren. Op deze wijze wordt ook door niet-juristen 
controle uitgeoefend op de rechtspraak. Lekendeelname voorkomt boven-
dien een beroepsdeformatie. 82  

Bij de behandeling van omvangrijke strafzaken komt het voor dat lekenrech-
ters soms maanden achtereen zitting hebben. Dat levert niet alleen een niet 
onaanzienlijke psychische en fysieke belasting op, maar kan ook financieel-
economisch van belang zijn. De Schoffen krijgen voor bun deelname aan de 
rechtspraak geen vergoeding, maar kunnen wel gecompenseerd worden 
voor een achteruitgang in inkomsten. 

82 Vgl. E. Kern, Die Beteiligung des Volkes an der Strafrechtspflege, in: Der konstanzer f uristen-
tag, Tubingen 1947, pp. 133-154. ICritisch is R. Wassermann, Die richterliche Gewalt, R. v. 
Decker & CS. Muller Verlag, Heidelberg 1985, pp. 99-127. 
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3. Werklastmeting en personeelstoedeling 

Regelmatig worden aan de hand van statistische gegevens van alle deelsta-
ten en in nauw overleg met de praktijk berekeningen gemaakt van de be-
hoefte aan personeel bij de gerechten. Met specifieke omstandigheden wordt 
daarbij geen rekening gehouden. De berekeningen worden van belang ge-
acht voor de begroting en voor de verdeling van het personeel over de ver-
schillende parketten en gerechten. Ze zijn met geschikt om de individuele 
werkbelasting te bepalen 83  en de Hoofdofficier of het Presidium van het ge-
recht moeten dan ook met inachtneming van de capaciteiten van de indivi-
duele officier van justitie of rechter alle zaken zo eerlijk mogelijk 'nach pflicht-
gemiissem Ermessen' verdelen. 

De berekeningsmethode voor het bepalen van de personeelsbehoefte bij de 
gerechten en het OM behelst een omrekening van werkzaamheden in perso-
neelsbehoefte met behulp van waarderingscijfers (Schliisselzahlen). De waar-
deringscijfers tezamen vormen de zgn. Pensenschlitssel. De waarderingscijfers 
gaan uit van een werkweek van 40 uren en 220 werkdagen per jaar. Het sys-
teem is te vergelijken met het in Nederland gehanteerde systeem van werk-
lastverdeling binnen de rechterlijke organisatie. 
De lijsten met getallen zijn te omvangrijk om hier volledig weer te geven 
maar ter illustratie zullen we enige cijfers geven, eerst voor het OM vervol-
gens voor de RM en dan voorzover het activiteiten betreft op Landgericht of 
Amtsgericht niveau. 
3.000 Bussgeldverfahren staan voor een Staats- c.q. Amtsanwalt. Hetzelfde geldt 
voor 1.000 gratiezaken; 1.600 uren zitting en eigen opsporingsonderzoeksac-
tiviteiten zijn ook goed voor een Staats- c.q. Amtsanwalt. 
Voor de RM staan 23 strafzaken bij het LG in eerste aanleg voor een rechter; 
hetzelfde geldt voor 195 appellen tegen beslissingen van de Strafrichter of 100 
appellen tegen beslissingen van het Schbffengericht. 
Bij het Amtsgericht staan 5.500 vorderingen tot het uitvaardigen van een 
Strafbefehl of 500 zaken voor de strafrechter of 180 Schbffengerichts-zaken voor 
een fte. 

83 Verg. Verwaltungsgericht Köln 24.5.1972 DRiZ 1972, p. 322: 'Die Pensenschliissel ist als 
Mafistab der richterlichen Arbeitsleistung ungeeignet'. 
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De Pensenschlassel is soms tot in detail berekend en kent toeslagen voor be-
beers- en bestuursactiviteiten, toezichtstaken, opleidingsactiviteiten en ande-
re voorkomende werkzaamheden. Voor bijzondere arbeidsintensieve straf-
zaken, de megazaken of zaken waaraan een rechter tenminste drie maanden 
zijn werktijd besteedt, geldt een berekening van de daadwerkelijke inzet van 
personeel. 

Het valt op dat werkzaamheden in regionale of landelijke commissies en an-
dere advieswerkzaamheden niet meegeteld zijn. Daarin zit een wezenlijk 
verschil met Nederland, zeker waar het de leden van het OM betreft. Duitse 
officieren van justitie vergaderen niet; er bestaat geen driehoeksoverleg; er 
zijn geen ressortsadviescornmissies, er is geen regelmatige parketvergade-
ring of grootschalig werkoverleg. Officieren van justitie zijn op zitting of zit-
ten achter hun bureau en doen zaken af. Samen een criminele politiek ont-
wikkelen, werken aan een ethische code of aan de formulering van een 
klachtenregeling — om enkele activiteiten te noemen die recent binnen het 
Nederlandse OM zijn ontplooid — is er in Duitsland niet bij. De criminele 
politiek en veel wat in Nederland in OM-commissies wordt voorbereid, is in 
Duitsland zaak van het ministerie van Justitie. 

Ofschoon het de bedoeling van de vaststelling van de Pensenschliissel is de 
personeelsbehoefte te berekenen, welke de basis vormt voor de middelen-
toedeling, is in de loop van de jaren duidelijk geworden dat de begrotings-
wetgever van Nordrhein-Westfalen zich aan de berekening weinig gelegen 
laat liggen. 
Under invloed van de economische crises in de zeventiger jaren en de bezui-
nigingen in verband met de Duitse hereniging heeft het aantal rechters en 
officieren van justitie geen gelijke tred gehouden met de verhoogde instroom 
van strafzaken. 
Er wordt nu gewerkt met een zogenaamde Mangelquote. Voor het OM is die 
1,5 en voor de RM 1,25-1,30. Dat betekent dat de toewijzing van fte's veel 
lager is dan de Pensenschlitssel zou doen geloven. 

Het OM is ook Vollstreckungsbeharde, dat wil zeggen dat het OM verantwoor-
delijk is voor de tenuitvoerlegging van strafvonrtissen (art. 451 StP0). De 
daarmee samenhangende werkzaamheden worden grotendeels verricht 
door de Rechtspfleger (art. 31 lid 2 Rechtspflegergesetz). Alleen in de moeilijkere 
gevallen waarin een verhoogde juridische kennis vereist is, houdt de officier 
van justitie zich met de Strafvollstreckung bezig. Zo voert hij in de regel de 
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correspondentie met het gerecht over de voorwaardelijke invrijheidstelling 
(§ 57 StGB), een veelal tijdrovende aangelegenheid. Verder neemt het OM 
beslissingen op grond van art. 35 BtMG. Wanneer iemand terzake van een 
overtreding van de Betiiubungsmittelgesetz tot een gevangenisstraf van niet 
meer dan twee jaar veroordeeld is en uit het vonnis of anderszins blijkt dat 
de veroordeelde drugsverslaafd is, kan het OM beslissen dat de straf niet 
wordt tenuitvoergelegd wanneer de veroordeelde reeds in therapie is of toe-
zegt in therapie te gaan. Voor zo'n beslissing is een rechterlijke toestemming 
nodig. Het OM kan de beslissing ook herroepen. Weigert de rechter toe-
stemming voor een 'Therapie statt Strafe' dan kan het OM daartegen in beroep 
gaan bij het OLG. Vooral bij Landgerichte waar veel opiumwetzaken worden 
gevoerd — dat zijn in het bijzonder de Landgerichte wier rechtsgebied grenst 
aan Nederland, o.a. Landgericht Kleve met 4.000 opiumwetzaken (en dat zijn 
Schoffengericht-zaken) per jaar — betekent art. 35 BtMG een aanzienlijke belas-
ting voor het OM.84  

Wat de zittende magistratuur en de tenuitvoerlegging van vonnissen betreft 
is van belang dat bij de Landgerichte een Strafvollstreckungskammer bestaat die 
beslissingen neemt over de tenuitvoerlegging, bijvoorbeeld over de herroe-
ping van een voorwaardelijke veroordeling of de herroeping van een voor-
waardelijke invrijheidsstelling. De kamers zijn bezet met drie rechters als het 
gaat om beslissingen die samenhangen met een levenslange gevangenisstraf 
of de opname in een psychiatrisch ziekenhuis dan wel in een instelling waar 
de Sicherungsverwahrung wordt tenuitvoergelegd. Voor alle andere beslissin-
gen is de kamer bezet met een rechter. 

Volgens de Pensenschliissel zijn 220 zaken voor de meervoudige Strafvoll-
streckungskammer goed voor een rechter en 600 zaken voor de enkelvoudige 
kamer. 
De Grundstitze fiir die Personalbedarfsberechnung im staats- und amtsanwalt-
schaftlichen Dienst houden kennelijk geen rekening met deze belasting voor 
het OM. 
Daarbij komt dat het aantal toegewezen plaatsen niets zegt over bezette 
plaatsen. Waar wij ook kwamen en met wie wij ook spraken, de onderbezet-
ting en stijgende werkdruk was snel het onderwerp van gesprek. 

84 Zie M. Kurze, Empirische Daten zur Zuriickstellungspraxis gem. § 35 BtMG, NStZ 1996, pp. 
178-182. 
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Het voor de RM en OM beschikbare geld — waarover door de minister van 
Justitie word t onderhandeld met de minister van Financien — word t verdeeld 
over de OLG's en de OLG-parketten die het weer verdelen over Landgerichte 
en Amtsgerichte. In Duitsland wordt de strikte hierarchische lijn gevolgd. 
Onderhandelingen over uitbreiding van budgetten door Hoofdofficieren of 
Presidenten met het Departement zijn in Duitsland geheel onbekend (het 
aandeel van de begroting van justitie — inclusief het gevangeniswezen — op 
de totale deelstaatsbegroting is tussen 1995 en 2001 gestegen van 4,6% tot 
5,8%85). 

De waarde van de Pensenschliissel is in discussie. Binnen de politiek en vooral 
bij de leden van de parlementaire Pensenkommission van Nordrhein-Westfa-
len bestaat de opvatting dat de sleutel verouderd is en dat naar nieuwe pa-
rameters gezocht moet worden voor een reele berekening van de behoefte 
aan rechtsgeleerd personeel. De sleutel is ook een gebrekkig instrument voor 
de berekening van de werklast omdat de waarderingscijfers gebaseerd zijn 
op gemiddelden en niet of nauwelijks rekening houden met lokale omstan-
digheden, zoals economische en sociale structuur of bevolkingsdichtheid, 
terwij1 dit nu juist factoren zijn die de werklast in hoge mate bepalen. 56  
Vandaar dat sinds februari 2000 bij een aantal gerechten en parketten tijds-
belastingstabellen worden bijgehouden waarin gedetailleerd moet worden 
aangegeven hoeveel tijd o.a. zittingen, de voorbereiding daarvan en het 
schrijven van het vonnis in beslag hebben genomen. Het project staat onder 
leiding van Arthur Andersen en is getiteld PEBB§Y, Personalbedarfsberech-
nungssystem. 87  

85 Rechts- und Justizpolitik in den 13. Legislatur-periode Dezember 2000. Ministerie van 
Justitie Nordrhein-Westfalen, p. 16. 

86 Vgl. A.G. Koetz, L. Frithauf, Organisation der Amtsgerichte. Beitriige zur Strukturanalyse 
der Rechtspflege, 1992, p. 90. 

87 Zie uitvoerig R. Maier-Peveling, R. Tucovic, Personalbedatisberechnungssystem (PEBBSY) 
in der ordentliche Gerichtsbarkeit, DRiZ 2001, pp. 15-16. 
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4. Ondersteunende diensten 

Zowel de zittende als de staande magistratuur bij de gerechten worden bij de 

uitoefening van hun werkzaamheden bijgestaan door een aantal ondersteu-

nende diensten zoals het gerechts- of parketsecretariaat (de Geschiiftsstelle), 
de afdeling executie (Rechtspfleger), de typekamer (Kanzlei) en de parket- of 

gerechtspolitie (Wachtmeister). 

De organisatiestructuur van de ondersteunende diensten is sterk gecompar-

timenteerd en hierarchisch opgezet naar oude Pruisische traditie. Als er bij-

voorbeeld moeilijkheden ontstaan over de ondersteuning door het parketse-

cretariaat dan moet de officier van justitie die leiding geeft aan een afdeling 

van het parket via zijn hoofdofficier en die weer via de Procureur-generaal 

het probleem voorleggen aan de hoofdafdelingsleider van het parketsecreta-

riaat die het bespreekt met de groepsleider om zo het probleem op te los-

sen.88  Er is dus een scherpe scheiding tussen de rechterlijke macht en de ad-

ministratie en bovendien tussen de verschillende onderdelen van de admini-

stratie. 

Vooral de scheiding tussen de verschillende administratieve afdelingen had 

grote consequenties voor de efficiente afwikkeling van dossiers. Zo veroor-

zaakte het transport van dossiers van de ene naar de andere afdeling een 

enorm tijdsverlies. Dossiers waren permanent onderweg omdat de taken van 

elk van de afdelingen scherp gescheiden waren. De administratie van de 

dossiers en de daarmee samenhangende vervolgwerkzaarnheden geschied-

den op het parketsecretariaat. Type- en kopieerwerkzaamheden gebeurden 

bij de centrale typekamer. Strafregister-activiteiten vielen weer onder een 

andere dienst en de vaststelling van gerechtskosten vond weer plaats door 
de zgn. Kostenbeamten. De executie tenslotte vond plaats op de afdeling exe-
cutie. 

In de organisatie- en efficiencyonderzoeken die tussen 1990 en 1995 bij de ge- 

rechten en de parketten plaatsvonden, kwam naar voren hoe inefficient de 

88 Zie T. Weidman, Service-Teams in der Staatsanwaltschaft I beim Landgericht Berlin, ZRP 
2001, pp. 130-135. 

81 



administratieve ondersteuning was geregeld. Het organisatiebureau dat de 
onderzoeken uitvoerde, Kienbaum Unternehmungsberatung GmbH, heeft voor-
stellen ontwikkeld voor verbetering van die ondersteuning. Een van de 
voorstellen betreft het opzetten van zgn. serviceteams. In deze teams werken 
vier tot zes medewerkers van het parket- of gerechtssecretariaat, typekrach-
ten en een wachtmeester in een ruimte samen. Gezamenlijk zijn ze verant-
woordelijk voor een goede ondersteuning van een of meer rechters of officie-
ren. De invoering van serviceteams gaat gepaard met de geleidelijke uitrus-
ting met PC's, printers en kopieerapparaten. 
De voorstellen zijn door Nordrhein-Westfalen overgenomen en worden ge-
leidelijk doorgevoerd.89  De parketten en gerechten die werken met service-
teams zijn enthousiast over de nieuwe organisatiestructuur. Het transport 
van dossiers is tot een minimum beperkt, overleg van rechters en officieren 
van justitie met de medewerkers in het serviceteam kost aanzienlijk minder 
tijd omdat zij in een aangrenzende ruimte werken en de arbeidssatisfactie 
van alle medewerkers neemt toe omdat zij gezamenlijk aan een product 
werken. Dat neemt niet weg dat de invoering van serviceteams niet zonder 
slag of stoot gaat. Het vereist een wezenlijk andere instelling van de mede-
werkers omdat zij niet meer persoonlijk, maar gezamenlijk verantwoordelijk 
zijn en omdat ze moeten samenwerken met medewerkers tegen wie ze tot 
voor kort op of op wie ze neer keken. 98  Onze gesprekspartners noemden dit 
kinderziekten en problemen van voorbijgaande aard. 

De reorganisaties binrten de parketten en de gerechten zijn in voile gang en 
worden steeds dringender. De werkzaamheden nemen toe en worden com-
plexer en het geld dat beschikbaar is, wordt steeds krapper. Stijging van de 
budgetten en dus uitbreiding van personeel zit er niet in, integendeel. In de 
afgelopen jaren is de omvang van het ondersteunend personeel afgenomen. 
Een en ander betekent dat ook het management moet verbeteren. Recent zijn 
daarvoor voorstellen ontwikkeld die o.a. leiden tot eigen budgetverantwoor-
delijkheid voor parketten, tot het controleren van de kosten-prestatiereke-
ning en andere vormen van strategic-controlling. 9I 

89 Projekt Modellgerichte Nordrhein-Westfalen, Justizministerium des Landes Nordrhein- 
Westfalen (Hrsg) 1996 en Rechtsplege in Nordrhein-Westfalen, DRiZ 2000, pp. 209-211. 

90 Vgl. P. Lindemann, Die Richterassistenz der Serviceeinheiten, DRiZ 1999, pp. 118-122. 
91 Vgl. U. Hammer, Staatsanwaltschaft und Wirtschaftlichkeit, DRiZ 1999, pp. 132-133 en 

Rechts- und justizpolitik in der 13. Legislaturperiode, Justizmirtisterium Nordrhein-West-
falen, Dezember 2000, pp. 28-29. 
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5. Informatietechnologie 

In 1996 heeft de regering van Nordrhein-Westfalen besloten over te gaan tot 

het geleidelijk uitrusten van de justitie met IT. Dit proces moet in 2003 zijn 

afgerond en leidt ertoe dat 30.000 arbeidsplaatsen voorzien worden van IT-

ondersteuning (IT-Vollausstattung). 92  Vanaf de werkplek kan dan gee-maild 

worden en is faxverkeer mogelijk. In een aansluiting op internet en intranet 

is voorzien en verder kan de Juris-databank worden geraadpleegd. Bij de 

gerechten en het OM gaat het om 22.000 arbeidsplaatsen. De totale kosten 

van het proces belopen rond 480 miljoen DM. Op 1 januari 2001 was rond 

79% van alle arbeidsplaatsen bij de gerechten voorzien van IT en rond 86% 

van alle arbeidsplaatsen bij het OM. 
Dit proces van IT-ondersteuning samen met de inrichting van de service-

teams moet ertoe leiden dat zaken sneller en effectiever kunnen worden af-

gewikkeld. Door ontwikkeling van bepaalde IT-programma's wordt, op 

termijn, de uitwisseling tussen het OM en gerechten van gegevens over 

strafzaken verbeterd. 93  Zo is voor het OM het programma SOJUS-GAST 

ontwikkeld met behulp waarvan de officier van justitie toegang kan krijgen 

tot het Zentrales Staatsanwaltschaftliche Verfahrensregister (ZStV) in welk regis-

ter gegevens staan over bij het OM — in alle deelstaten — in behandeling zijn-

de strafzaken (art. 492 StP0), zodat veel effectiever en efficienter opgetreden 

kan worden tegen verdachten die in de verschillende deelstaten strafbare 
feiten hebben begaan. Vooral voor de toepassing van art. 153' en art. 154 

StP0 en voor het concentreren van strafprocessen tegen zulke verdachten bij 

een Landgericht is dit register van groot belang. Het register is gevestigd te 

Berlijn en de Generalbundesanwalt is de verantwoordelijke instantie. Recent 

verscheen een tussenbericht over de stand van zaken rond de informatie-
technologische ondersteuning binnen de justitie van Nordrhein-Westfalen 

waarin uitvoerig wordt ingegaan op alle technische en organisatorische 

maatregelen die nog genomen moeten worden om dit complexe, tijdrovende 

en arbeidsintensieve proces tot een goed einde te kunnen brengen. 94  

92 Het zgn. Programm 'Justiz 2003'. 
93 Recent is men bij een beperkt aantal gerechten begonnen met een test van het pro-

gramma JUDICA. 
94 Bericht zum Stand der IT-Verfahren in der Justiz, Justizministerium des Landes Nordrhein-

Westfalen, Stand 01.06.2001, 44 pp. 
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6. De aangifte 

Aangifte in Nederland wordt gedaan bij een van de in art. 141 en 142 Sv. ge-
noemde ambtenaren, kort gezegd de officier van justitie en ambtenaren van 
de politie. Art. 158 StP0 behelst een soortgelijke bepaling. Nederlandse offi-
cieren van justitie bij wie aangifte wordt gedaan plegen deze door te gelei-
den naar de politie met het verzoek een opsporingsonderzoek aan te vangen. 
In uitzonderingsgevallen verricht de officier van justitie zelf opsporingshan-
delingen. 
Een opvallend verschijnsel in Duitsland is dat regelmatig aangiften recht-
streeks bij het OM binnenkomen. Cijfers over het aantal bij het OM gedane 
aangiften zijn met voorhanden, maar afgaand op de informatie die wij van 
de officieren van justitie hebben verkregen met wie wij gesprekken hebben 
gevoerd en afgaande op het beslag dat de opsporingshandelingen leggen op 
de tijd van het OM gaat het om een behoorlijk aantal aangiften. Men heeft 
ons verteld dat vooral advocaten, namens hun client, rechtstreeks aangifte 
doen bij het OM en niet bij de politie. Een van de redenen daarvoor is dat de 
advocaat beter zicht kan houden op de inzet van de officier van justitie tij-
dens het opsporingsonderzoek. Hij is namelijk verplicht een opsporingson-
derzoek in te (doen) stellen. Advocaten plegen deze verplichting dankbaar 
aan te grijpen en doen bijvoorbeeld in het bijzonder aangifte van zaken bij de 
officier van justitie die van civielrechtelijke aard zijn, maar waaraan ook 
strafrechtelijke aspecten zitten. Via het opsporingsonderzoek wordt getracht 
bewijs te vergaren dat van nut kan zijn in een nog aan te spannen civiele pro-
cedure. 
Anders dan in Nederland kan het OM in Duitsland in zo'n geval aan de op-
sporing geen lage prioriteit geven omdat het in feite over een civiele zaak 
gaat. Een officier van justitie die op grond daarvan weinig inzet toont bij de 
opsporing of die nadat het feit is opgespoord zou willen overgaan tot een 
sepot wegens het ontbreken van een algemeen belang om tot vervolging 
over te gaan, weet dat de advocaat een Dienstaufsichtsbeschwerde wegens niet 
plichtsgetrouwe ambtsvervulling kan indienen bij een hierarchisch meerde-
re, in casu de leitender Oberstaatsanwalt (hoofdofficier van justitie, art. 147 
GVG). Hij weet ook dat de advocaat een Klageerzwingungsverfahren (art. 172 
StP0) kan beginnen waarin de beslissing van de officier van justitie om niet 
tot vervolging over te gaan wegens gebrek aan bewijs door het OLG wordt 
getoetst. Ofschoon een Klageerzwingungsverfahren verhoudingsgewijs maar in 
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een zeer gering aantal gevallen wordt doorgezet en zelden leidt tot een op-
dracht tot vervolging over te gaan 'hat die Existenz des Klageerzwingungsver-
fahrens eine nicht zu unterschtitzende Priiventivwirkung in Bezug auf die Einhal-
tung des Legalitiitsprinzips' 95 . De officier van justitie wee dat hij zich uitvoerig 
zal moeten verantwoorden voor zijn beslissing — rapportages, overleg, zit-
ting, etc. — en zal zich derhalve wel tweemaal bedenken. Dit leidt er wel toe 
dat nogal eens opsporingsonderzoeken plaatsvinden die naar opvatting van 
zowel de politie als de verantwoordelijke cadet van justitie voor oneigen-
lijk strafrechtelijk gebruik zijn en het leidt er bovendien toe dat er vervolgin-
gen plaatsvinden die door een Nederlandse officier van justitie op grond van 
het opportuniteitsbeginsel probleemloos zouden zijn geseponeerd. 

Aangiften tegen onbekend gebleven verdach ten 

Van het totaal aantal in 1999 bij de politie in Nordrhein-Westfalen gedane 
aangiften heeft het opsporingsonderzoek in de helft van de gevallen (50,1%) 
niet geleid tot een bekende dader. De Duitse politie heeft — anders dan de 
Nederlandse collegae — geen bevoegdheid de zaak op te leggen of te sepone-
ren. Als het opsporingsonderzoek — ongeacht de duur — niets heeft opgele-
verd, moet de politie de zaak doorsturen naar het OM. Maandelijks belanden 
zo stapels aangiften tegen onbekend gebleven verdachten, de zgn. Iffs-za-
ken, bij de parketten. De aangif ten worden per 50 stuks gebundeld en met 
66n Verfiigung (beschikking) van het OM geseponeerd. In de Verffigung 
wordt als redengeving voor het sepot aangevoerd dat het opsporingsonder-
zoek onvoldoende aanlcnopingspunten heeft opgeleverd voor het opstellen 
van een dagvaarding (art. 170 StP0). De beslissing is in hoge mate een routi-
neaangelegertheid, zij het dat de dienstdoende officier van justitie elke aan-
gifte en ieder daarop betrekking hebbend rapport van de politie moet heb-
ben gezien voordat hij een sepotbeslissing mag nemen.. 

95 G. Bischoff, Die Praxis des Klageerzwingungsverfahrens, NStZ 1988, pp. 63-64. 

86 



7. Het legaliteitsbeginsel 

Sedert 1879 wordt in Duitsland bij de vervolging van strafbare feiten het le-

galiteitsbeginsel gehuldigd. Art. 152 lid 2 StP0 bepaalt dat het OM verplicht 

is, voorzover de wet niet anders bepaalt, alle strafbare feiten te vervolgen 

voorzover er voldoende aanwijzing van schuld bestaat. De keuze voor het 

legaliteitsbeginsel als grondslag voor de vervolging is historisch bepaald. 

Een rol van betekenis bij de keuze heeft gespeeld dat de politiek het legali-

teitsbeginsel in samenhang zag met het vervolgingsmonopolie van het OM. 

Het vervolgingsmonopolie voldoet alleen aan de eisen van de rechtsstate-

lijkheid indien er tegelijkertijd ook een verplichting zijdens de Staat bestaat 

om tot vervolging en dagvaarding van iedere verdachte over te gaan. Het 

legaliteitsbeginsel wordt in de huidige tijd ook gezien als een doorwerking 

van het grondwettelijk vastgelegd verbod van willekeur. 'Zonder het legali-

teitsbeginsel zou de uniformiteit van de rechtshandhaving in gevaar zijn en 

de gelijkheid van een ieder voor de wet ernstig in het geding zijn', aldus een 

voor dit onderwerp toonaangevend arrest van het Bundesgerichtshof. 96  

Het legaliteitsbeginsel heeft evenwel maar tot 1924 onverkort gegolden om-

dat door de toevloed van strafzaken de strafrechtspleging geheel ontwricht 

dreigde te geraken. 97  Sinds 1924 zijn een groot aantal uitzonderingen op het 

legaliteitsbeginsel gecreeerd. De uitzonderingen zijn deels geregeld in de 
artt. 153-154' StP098  en deels in de artikelen 45 Jugendgerichtgesetz en 3r Be-
taubungsmittelgesetz 99 . 
Deze uitzonderingen geven het OM de bevoegdheid van vervolging af te 

zien indien voldaan is aan de in de wet gestelde voorwaarden. 

Alvorens we een vergelijking maken met het in Nederland geldende oppor-

tuniteitsbeginsel geven we eerst een kort overzicht van de artt. 153-154' StP0 

en 31 BtMG. 

96 BGH Urt. v. 23.9.1960, BGHSt Bd. 15, pp. 155-161 (p. 159). 
97 Zie voor de geschiedenis van het legaliteitsbeginsel P.J.P. Tak, Het vervolgingsbeleid in de 

Duitse Bondsrepubliek, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1973, pp. 1-18. 
98 Bij Privatklage-delicten vervolgt het OM alleen als het algemeen belang om een vervol-

ging vraagt (art. 376 StP0). 
99 In de tot 31 december 2000 geldende Kroongetuigenwet was in art. 1 ook een uitzon-

dering op het legaliteitsbeginsel neergelegd. Zie P.J.P. Tak, De kroongetuige en de geor-
ganiseerde misdaad, Gouda Quint, Arnhem 1994, pp. 82-87. 
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Volgens de huidige regelingen kan, ondanks het bestaan van voldoende aan-
wijzing van schuld, op grond van vier overwegingen van strafvervolging 
worden afgezien, te weten: 
- wanneer het om een strafbaar felt gaat van geringe ernst en het alge-

meen belang om tot vervolging over te gaan ontbreekt; 
- wanneer het algemeen belang op andere wijze dan door het instellen van 

een vervolging gediend kan worden; 
- wanneer een vervolging strijdig is met staatsbelangen , en 
- wanneer de gelaedeerde zelf tot vervolging kan overgaan. 

Volgens art. 153 StP0 kan het OM van vervolging van Vergehen afzien wan-
neer de schuld van de verdachte gering is en er geen algemeen belang be-
staat om tot vervolging over te gaan. Voordat het OM in dit geval een sepot-
beslissing kan nemen, moet hij de voor de opening van het onderzoek ter 
terechtzitting competente rechter om toestemming vragen tenzij het een Ver-
gehen betreft waarop naar de wettelijke omschrijving geen bijzondere mini-
mumstraf is gesteld en de gevolgen van het feit gering zijn geweest. Deze 
mogelijkheid van sepot zal het OM vooral gebruiken in geval van lichte 
vormen van mishandeling (droge klap, art. 229 StGB), bedreiging (art. 240 
StGB) of valsheid in geschrift, diefstal, oplichting en helerij mits de schade 
niet meer dan 100 DM bedraagt.wo Bij de beantwoording van de vraag of de 
schuld gering is, spelen de in artikel 46 StGB genoemde factoren die voor de 
straftoemeting van belang zijn, een doorslaggevende rol.un Bij de vraag of 
het algemeen belang om tot vervolging over te gaan ontbreekt, spelen gene-
raal- en speciaal preventieve overwegingen alsmede de gevolgen van het 
strafbaar feit een belangrijke rol.un 

Voor de praktijk is van groot belang het in 1974 in het Wetboek van Strafvor-
dering opgenomen art. 153' StP0. 10  Volgens dit artikel kan het OM, met toe-
stemming van het gerecht en de verdachte, van de vervolging van een mis-
drijf (Vergehen) afzien wanneer de verdachte binnen een door het OM gestel-
de termijn (6-12 maanden) heeft voldaan aan de door het OM gestelde voor-
waarden. De wet noemt een aantal voorwaarden die door het OM kunnen 

100 K.K. Schoreit, StP0, p. 845. Volgens Kleinknecht/Meyer-Gossner, StP0, o.c., p. 580, 
mag de schade hoogstens 75,- DM zijn. 

101 P. Riess, Die Zukunft des Legalitdtsprinzips, NStZ 1981, pp. 2-10. 
102 Riess, Die Zukunft des Legalitiitsprinzips, o.c., p. 8. 
103 J. Herrmann, Diversion und Schlichtung in der Bundesrepublik Deutschland, ZStW 1984, pp. 

455484. 
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worden opgelegd, maar deze lijst is niet limitatief. Het OM kan ook andere 
voorwaarden opleggen mits het gerecht daarmee instemt. 
De in art. 153' StP0 genoemde voorwaarden zijn: 
- vergoeding van de door het strafbare feit veroorzaakte schade; 
- de betaling van een geldbedrag aan de staatskas of een instelling ten al- 

gemene nutte zoals bijvoorbeeld het Rode Kruis of de P.1• Steierstiftung; 
- het verrichten van werkzaamheden in het nut van het algemeen belang 

(dienstverlening); 
- het betalen van een vastgesteld bedrag aan alimentatie; 
- het tot stand brengen van een 'Tiiter-Opfer Ausgleich' gericht op gehele of 

gedeeltelijke schadevergoeding dan wel op dading, of 
- deelname aan een (alcohol-) verkeersproject. 

Het doel van het stellen van voorwaarden is te bewerkstelligen dat door het 
voldoen aan die voorwaarden de noodzaak op grond van het algemeen be-
lang tot vervolging over te gaan, ontbreekt. 104  

Bij schadevergoeding moet met alleen gedacht worden aan de materiele 
schade, maar ook aan de immateriele schade. Het mondeling of schriftelijk 
aanbieden van excuses of het betalen van een smartengeld (art. 847 BGB) kan 
in dat verband als voorwaarde worden opgelegd. 105  
De voorwaarde om deel te nemen aan een 'Ttiter-Opfer Ausgleich' is de straf-
vorderlijke variant van art. 46' StGB. 

In de praktijk wordt art. 153' StP0 vooral gebruikt bij de veel voorkomende 
criminaliteit en bij strafbare feiten waarbij de mate van de schuld van de ver-
dachte een sepot niet in de weg staat. Er moet dus sprake zijn van een door-
snee geval van schuld, wat in de praktijk erop neerkomt dat art. 153' StP0 
wordt toegepast in de gevallen waarin het OM ter zitting slechts een geld-
straf verwacht. 

Artikel 153 b  StP0 geeft het OM de mogelijkheid, met toestemming van de 
voor de opening van het onderzoek ter terechtzitting bevoegde rechter, af te 
zien van vervolging van die strafbare feiten — ongeacht of het Vergehen of 
Verbrechen zijn — die de rechter met een schuldigverklaring zonder straf zou 

104 P. Riess, Entwicklung und Bedeutung der Einstellungen nach § 153a StP0, ZRP 1983, pp. 
93-99. 

105 Kleiniatecht/Meyer-Gossner, StP0, o.c., p. 589. 
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kunnen afdoen. Het Duitse Wetboek van Strafrecht kent tal van strafbare fei-
ten waarbij de rechter van strafoplegging kan af zien in verband met sterke 
schuldverlagende omstandigheden zoals betoond berouw na het plegen van 
het feit (artt. 84 lid 5, 85 lid 3, 311' StGB), jeugdige leeftijd, of deelname aan 
het feit in een zeer ondergeschikte rol (art. 84 lid 4 en art. 157 lid 2 StGB). 

De artt. 154 en 154a StP0 gaan over het seponeren van feiten die, naast de 
feiten waarvoor wet vervolgd wordt of waarvoor reeds een straf is opgelegd, 
geen wezenlijke invloed kunnen hebben (betriichtlich ins Gewicht fallen) op de 
hoogte van de op te leggen straf omdat die straf uit generaal of speciaal pre-
ventief oogpunt reeds toereikend is dan wel rekening gehouden moet wor-
den met de reeds opgelegde straf. 
Bij art. 154 StP0 gaat het allereerst om meerdaadse samenloop waarbij alleen 
die feiten vervolgd worden die voor de straftoemeting van belartg zijn en de 
andere geseponeerd worden. Sinds 1979 kan van art. 154 StP0 ook gebruik 
gemaakt worden in geval er een dusdanig complex van feiten bestaat dat een 
zeer lange strafprocedure te verwachten is. In dat geval kunnen sommige 
feiten eerst vervolgd worden en als er dan een in kracht van gewijsde gegaan 
vonnis is, met een straf die generaal en speciaal preventief afdoende wordt 
geoordeeld, kunnen de nog niet vervolgde strafbare feiten geseponeerd 
worden.w6  
Art. 154' StP0 gaat over gevallen van eendaadse samenloop, het geval dus 
dat een felt onder meer dan een strafbepaling valt, bijvoorbeeld rijden in 
strijd met ontzegging, het veroorzaken van een dodelijk ongeval en het 
doorrijden na een aanrijding. Bij de eendaadse samenloop kan de officier van 
justitie de vervolging beperken tot het strafbare feit dat tot de hoogste straf 
zal leiden. 

Evenals in Nederland mag de rechter feiten die niet telastegelegd zijn of die 
wel telastegelegd zijn maar tijdens het onderzoek ter terechtzitting op grond 
van art. 154 of 154' StP0 zijn geseponeerd, mee laten wegen bij de straftoe-
metinglo, voor zover althans het gerecht de verdachte vooraf op die moge-
lijkheid gewezen heeftlo 8  en de feiten ter zitting concreet zijn vastgesteld.IG 9  

106 H.J. Kurth, Beschrankung des Prozessstoffs und Einfahrung des Tonbandprotokolls dutch das 
Strafverfahrensanderungsgesetz 1979, NJW 1978, pp. 2481-2484. 

107 Zie over deze problematiek, K. Geppert, Zur straf- und strafverfahrensrechtlichen Bewal-
tigung von Serienstraftaten nach Wegfall der Rechtsfigur der fortgesetzen Handlung', NStZ 
1996, pp. 58-63. 

108 BGH Beschl. v. 1.6.1981, BGHSt Bd. 30, pp. 147-148. 
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Een algemeen belang om tot vervolging over te gaan kan volgens art. 153' 
StP0 ook ontbreken of gering zijn in geval een strafbaar feit in het buiten-
land begaan is of in het buitenland reeds bestraft is — let wel, voor dat soort 
gevallen geldt een ne bis in idem, anders dan in Nederland, niet 110  — en de in 
Duitsland te verwachten straf in vergelijking licht zal zijn dan wel de ver-
dachte in het buitenland is vrijgesproken. Van vervolging kan voorts wor-
den afgezien als het feit in het buitenland is begaan, maar binnen het wer-
kingsgebied van de Duitse strafwet valt en de vervolging een ernstig nadeel 
voor de Duitse Bondsrepubliek zou opleveren of anderszins op ernstig be-
zwaar zou stuiten. 

Van een geringe schuld en het ontbreken van een algemeen belang is ook 
sprake bij een sepot op grond van art. 31 BtMG. Volgens dat artikel kan het 
OM bepaalde Opiumwetdelicten, in het bijzonder de productie en invoer of 
bezit van een drug in geringe hoeveelheid en voor eigen gebruik, seponeren. 

Een sepot omdat een vervolging strijdt met het staatsbelang of wegens ande-
re prioriteiten moet wijken, speelt bij de artt. 153 d, 153', 154' en 154' StP0. 
Volgens art. 153' StP0 kan de Generalbundesanwalt van de vervolging van 
delicten tegen de veiligheid van de staat afzien wanneer het instellen van een 
strafvervolging een ernstig nadeel voor de Bondsrepubliek oplevert dan wel 
andere belangen een vervolging in de weg staan. 111  
Art. 153' StP0 stelt het Generalbundesanwalt in staat in geval van delicten te-
gen de veiligheid van de staat van vervolging af te zien wanneer de dader 
van het feit voordat het feit bekend geworden is, zich actief heeft ingezet om 
het door het delict tegen de veiligheid van de staat ontstane gevaar af te 
wenden of doordat hij na het begaan van het feit alle kennis daarover aan de 
instanties meedeelt. 112  
Sepot in dit geval is niet mogelijk dan met toestemming van het bevoegde 
gerecht. 

Bij art. 154` StP0 gaat het om slachtoffers van bedreiging en afpersing die 
vanwege door henzelf begane feiten vatbaar werden voor die bedreiging en 

109 BGH Beschl. v. 10.11.1994, Sty 1995, p. 132. 
110 Vgl. Kleinknecht/Meyer-Gossner, StP0, o.c., p. 41. 
111 Vgl. H. Krauth, W. Kurfess, H. Wulf, Zur Reform des Staatsschutzstrafrechts durch das 

Achte Strafrechtsanderungsgesetz, Juristenzeitung 1968, pp. 577-583. 
112 K. Bernsmann, Kronzeugenregelungen des geltenden Rechts, Juristenzeitung 1988, pp. 539- 

545. 
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afpersing. Als de slachtoffers bereid zijn justitie te informeren over de be-
dreiging en afpersing, kan het OM beslissen de door henzelf begane strafba-
re feiten te seponeren tenzij die feiten te ernstig zijn en een bestraffing nood-
zakelijk is. 113  

Tot slot is er dan nog art. 154' StP0 dat tot doel heeft te voorkomen dat er 
een civielrechtelijk of administratiefrechtelijk vonnis komt dat haaks staat op 
een strafvonrtis of dat een aangever de strafprocedure benut als drukmiddel 
of om op een goedkope wijze zijn rechten te doen vaststellen. 114  Als de be-
slissing over de vervolging van een Vergehen athangt van een strijdpunt dat 
in een civielrechtelijk of administratiefrechtelijke zaak eerst moet zijn beslist 
dan kan het OM een termijn stellen waarbinnen dat strijdpunt helder moet 
zijn geworden. Ontstaat die helderheid niet binnen die termijn dan kan hij 
van vervolging afzien. 

Verschillen tussen de sepotbevoegdheid in Nederland en Nordrhein-
Westfalen 

Ofschoon het aantal sepots op grond van de uitzonderingen op het legali-
teitsbeginsel minstens zo groot is als het aantal sepots in Nederland op 
grond van het opportuniteitsbeginsel, zijn juridisch de verschillen tussen de 
sepotbevoegdheid in Duitsland en die in Nederland zeer groot. 
Een eerste verschil is dat het in art. 167 lid 2 Sv geformuleerde opportuni-
teitsbeginsel het OM een discretionaire bevoegdheid geeft. Die discretionaire 
bevoegdheid is in de loop der jaren door het uitvaardigen van vervolgings-
richtlijnen en het vaststellen van een sepotbeleid ingevuld. 
Bij veel van de uitzonderingen op het legaliteitsbeginsel gaat het evenwel 
niet om een discretionaire bevoegdheid, een echte keuze tussen al dan niet 
vervolgen die iedere officier van justitie, rekening houdend met de specifie-
ke omstandigheden van het geval, zelf mag treffen, maar om toepassing van 
recht.I 15  Dat betekent dat de officier van justitie, en ook het gerecht, gebon-
den is aan de grenzen van de sepotbevoegdheid die door elk van de artike-
len wordt bepaald. Van een echte discretionaire bevoegdheid is slechts in 
een beperkt aantal gevallen sprake, o.a. bij art. 153 StP0. 

113 Vgl. F.W. Krause, Kriminalpolitische Betrachtungen der sog. Chantage, Monatschrift fur 
Kriminologie und Strafrechtsreform, Jg 52 (1969), pp. 214- 218. 

114 Kleinknecht/Meyer-Gossner, StP0, o.c., p. 614. 
115 K.K. Pfeiffer, StP0, o.c., p. 3. 
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Een tweede punt van verschil is dat een sepotbeslissing naar Nederlands 
recht met kan plaatsvinden nadat het onderzoek ter terechtzitting is aange-
vangen, terwijl dat in Duitsland wel het geval is. Van deze mogelijkheid 
wordt zeer omvangrijk gebruik gemaakt wordt. Het komt met grote regel-
maat voor dat het OM een zeer uitvoerige dagvaarding uitbrengt waarin alle 
gepleegde feiten zijn telastegelegd en dat tijdens het onderzoek ter zitting 
een aantal telastegelegde feiten alsnog worden geseponeerd wanneer aan 
een van 'de in de artt. 153-154 d  StP0 gestelde voorwaarden is voldaan. Veelal 
zijn dat dan feiten die vallen binnen de termen van art. 153 StP0 of van de 
art. 154 en 154' StP0. 
De mogelijkheid 	strafbare feiten ter zitting alsnog te seponeren, biedt het 
OM een onderhandelingspositie om het onderzoek ter terechtzitting te ver-
eenvoudigen. In ruil voor een sepot wordt van de zijde van de verdachte en 
zijn verdediging vaak toegezegd ten aanzien van de niet geseponeerde feiten 
af te zien van uitvoerige Beweisant rage. 

Een ander verschil met de Nederlandse regeling inzake het sepot is dat in 
Duitsland bij een aantal uitzonderingen op het legaliteitsbeginsel de officier 
van justitie slechts kan overgaan tot sepot na toestemming van de rechter 
hetgeen onder andere het geval is bij de artt. 153 lid 1, 153', 153" lid 1 en 153' 
lid 1 StP0. In geval reeds gedagvaard is, kan alleen het gerecht met toestem-
ming of op vordering van het OM het proces beeindigen. Het gerecht kan dit 
doen bij elke stand van zaken van het proces totdat vonnis gewezen is. Al-
leen in Staatsschutzsachen (delicten tegen de veiligheid van de staat) kan de 
officier van justitie ook na dagvaarding, deze intrekken en het proces beein-
digen zonder in zijn beslissing het gerecht te hoeven betrekken. 

Het Klageerzwingungsverfahren 

Anders dan in Nederland vindt er dus in de regel een rechterlijke controle 
vooraf op de sepotbeslissing van het OM plaats. Dat maakt de noodzaak om 
te voorzien in een klachtprocedure wegens niet (verdere) vervolging overbo-
dig. Het Duitse systeem kent wel een regeling dat de gelaedeerde een klacht 
kan indienen wegens niet vervolging, het zogenaamde Klageerzwingungsver-
fahren, maar de werking van de regeling is veel beperkter dan de Neder-
landse art. 12 Sv procedure en geldt niet voor de gevallen dat een rechter 
reeds betrokken is geweest bij de beslissing de zaak te seponeren (art. 172 
StP0). Evenmin kan de gelaedeerde een klacht wegens niet vervolging in-
dienen wanneer de officier van justitie de zaak geseponeerd heeft op basis 
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van art. 153' (feiten begaan in het buitenland), 153 °  (politieke strafbare fei-
ten), 153' (spijtoptanten bij politieke delicten), 154 en 154a (sepot van voor de 
straftoemeting niet van belang zijnde feiten bij eendaadse en meerdaadse 
samenloop), 154' (bij uitlevering of uitwijzing) en 154 StP0 (sepot van een 
feit waarvoor de gelaedeerde afgeperst werd). Verder is een klacht wegens 
niet verdere vervolging niet mogelijk in het geval van Privatklagedelicten. In 
wezen komt de regeling van het Klageerzwingungsverfahren erop neer dat al-
leen geklaagd kan worden over een sepot wegens onvoldoende bewijs en 
een sepot wegens niet strafbaarheid van het felt. Een Klageerzwingungsver-
fahren is dus niet mogelijk tegen een beleidssepot. 

Het Klageerzwingungsverfahren kent drie stadia. De gelaedeerde moet eerst 
een bezwaar indienen bij de hierarchisch meerdere van de officier van jus-
titie die de sepotbeslissing genomen heeft. Wanneer die wederom een be-
slissing neemt te seponeren kan tegen deze beslissing worden opgekomen bij 
het OLG die de vordering tot het nemen van een gerechtelijke beslissing be-
handelt. 
Het aantal Klageerzwingungsverfahren in Nordrhein-Westfalen is zeer ge-
ring.116  In heel Duitsland gaat het op een totaal van meer dan 600.000 (tech-
nische) sepots maar om 2.000 gevallen. Slechts in 0,5% van de gevallen wordt 
een bevel vervolging gegeven. Algemeen wordt dit lage percentage van 
klachten en nog lagere percentage van toewijzingen gezien als een teken dat 
het OM zorgvuldig omgaat met de opdracht een uitvoerig opsporingsonder-
zoek te doen instellen. 117  
Dat voert ons direct tot het volgende punt van verschil. In Nederland wor-
den sepotbeslissingen niet of nauwelijks gemotiveerd. Alleen aan de hand 
van de aantekening die verwijst naar het nurnmer van de sepotrubriek 118  kan 
men de grond voor het sepot afleiden. In Duitsland is dat anders. Bij een se-
potbeslissing gaat het veelal om de toepassing van onbepaalde rechtsbegrip-
pen en moet het OM bijvoorbeeld bij een sepot op grond van art. 153 StP0 
aangeven waarom in het concrete geval sprake is van geringe schuld en het 
ontbreken van een algemeen belang om tot vervolging over te gaan. De be-
slissing van het OM met de opgaaf van redenen moet in een schriftelijke be-
schikking worden vastgelegd op een wijze die het de rechter mogelijk maakt 

116 Vgl. Bisschof, Die Praxis des Klageerzwingungsverfahren, o.c., p. 64. 
117 K.K. Pfeiffer, StP0, o.c., p.39 en Roxin, Strafverfahrensrecht, o.c., p.320. 
118 Zie voor de lijst van sepotgronden, A.A. Franken in Vademecum, par. 23.7.1. 
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de beslissing vooraf te toetsen en die de gelaedeerde inzicht geeft in de rede-
nen van het sepot. 
De sepotbeslissing van de officier van justitie wordt genomen in de vorm 
van een Verfiigung. Deze is in de regel niet veel langer dan een a twee A-4's, 
zij het dat met regelmaat in grotere zaken vrij uitvoerige opgave van rede-
nen en onderliggende overwegingen voor het sepot gegeven worden, bij-
voorbeeld dat er in concreto oorspronkelijk niet sprake was van geringe 
schuld maar dat door het tijdsverloop tussen feit en proces de schuld lang-
zaam maar zeker gering is geworden. 119  

In een aantal gevallen kan het OM niet seponeren zonder toestemming van 
de verdachte of kan het gerecht zonder diens toestemming het onderzoek ter 
terechtzitting niet beeindigen. De reden hiervoor is dat de verdachte een be-
lang kan hebben in een vrijsprekend vonnis. Een vrijspraak volgt in Duits-
land wegens gebrek aan bewijs, wegens niet strafbaarheid van het feit of we-
gens niet strafbaarheid van de dader op grond van niet toerekenbaarheid 
(Schuldunfahigkeit). 
Weigert de verdachte zijn toestemming dan moet de vervolging doorgezet 
worden omdat iedere verdachte recht heeft op de beoordeling van zijn zaak 
door een door de wet aangewezen rechter. 

Het voorgaande maakt duidelijk dat de Duitse officier van justitie bij zijn be-
slissing niet tot vervolging over te gaan sterk gebonden wordt door de wet. 
Hij heeft slechts keuzevrijheid binnen de door de wet (en rechtspraak) 
scherp omlijnde grenzen. Bovendien is de officier van justitie veelal athan-
kelijk van bewilliging door de rechter die zijn beslissing vooraf toetst aan de 
wet en rechtspraak. 

In dat licht wekt het geen verwondering dat een sepotbeslissing over het al-
gemeen juridisch uitvoeriger onderbouwd is dan dit in Nederland het geval 
pleegt te zijn. Terwijl in Nederland een sepot gegrond kan zijn op het binnen 
het OM ontwikkelde vervolgingsbeleid voor bepaalde (categorieen van) 
strafbare feiten, is dat in Duitsland in beginsel met mogelijk. Bij ieder sepot 
moet de officier van justitie beargumenteerd aangeven dat de in de wet ge-
noemde voorwaarden voor het sepot in dit concrete geval gegeven zijn. De 

119 Zie voor een voorbeeld, Tak, Het vervolgingsbeleid in de Duitse Bondsrepubliek, o.c., pp. 
57-66. 
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Bundeseinheitliche Richtlinien fiir dos Strafverfahren und dos Bussgeldverfahren, in 
het bijzonder de nummers 93-103 geven nadere regels over de concrete toe-
passing van de artikelen 153-153 d  StP0. 

Sepotbericht aangever 

Degene die aangifte gedaan heeft van een strafbaar feit krijgt, wanneer het 
OM niet tot vervolging van dat feit overgaat, daarvan bericht onder opgaaf 
van redenen voor het sepot (art. 171 StP0). Is de aangever tevens gelaedeer-
de dan wordt hij gewezen op de mogelijkheden om op te komen tegen deze 
beslissing. Om te voorkomen dat er onnodig gebruik gemaakt wordt van 
deze mogelijkheden moet het bericht duidelijk to the point en dragend zijn en 
niet bestaan uit algemene en nietszeggende zinsneden. Een motivering dat er 
in casu geen sprake is van een strafbaar feit of dat het feit niet bewezen kan 
worden is een algemene en nietszeggende motivering. Aangegeven moet 
worden waarom het feit niet strafbaar is of niet bewezen kan worden 
(RiStBV no. 89). 

96 



8. Van Anklagebehorde naar 
Einstellungsbehorde 

Volgens de wet heeft het OM twee hoofdtaken: het (laten) uitvoeren van een 
opsporingsonderzoek en het (verder) vervolgen van een strafbaar feit. De 
juridische werkelijkheid laat een ander beeld zien, zowel in Nederland als in 
Duitsland. 

Van het totaal aantal aangegeven strafbare feiten komt slechts een zeer klein 
deel op de zitting. Globaal gesproken vindt in Nordrhein-Westfalen op iede-
re twee aangiften een opsporingsonderzoek plaats en van alle bekende da-
ders wordt slechts de helft tot eenderde veroordeeld. 

Het Duitse strafproces is een selectieproces geworden. 120  
Veel aangiften leiden tot een zeer kort strafrechtelijk onderzoek. Levert het 
vluchtige onderzoek door de politie geen bekende dader op dan zal het OM 
na het afsluiten van het onderzoek niets anders meer ondernemen dan het 
nemen van een sepotbeslissing op grond van art. 170 lid 2 StP0, sepot we-
gens gebrek aan bewijs. 
Een meer omvangrijk opsporingsonderzoek door de politie of door het OM 
vindt alleen plaats ten aanzien van de helft van de aangegeven strafbare fei-
ten. Dat is de eerste selectie. 
Het selectieproces door het OM in Nordrhein-Westfalen wordt verder 
vormgegeven door het groot aantal sepots. Weliswaar is in dat selectieproces 
vaak ook de rechter betrokken omdat deze toestemming moet geven voor 
een sepot maar in de praktijk wordt die toestemming niet vaak onthouden. 
Voorzover na te gaan bestaan er geen cijfers over weigeringen om in een se-
pot te bewilligen maar navraag bij rechters en officieren van justitie leverde 
slechts een enkel voorbeeld op. We mogen gevoeglijk aannemen dat een toe-
stemming regel is. 

Net als in Nederland heeft ook in Duitsland het OM steeds meer bevoegd- 
heden gekregen de zaak buiten de zitting af te doen. In Nederland kan het 

120 Vgl. E. Blankenberg, K. Sessar, W. Steffen, Die Staatsanwaltschaft im Prozess strafrechtli-
cher Sozialkontrolle, Berlin 1978. 
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OM in dat verband (voorwaardelijk) seponeren of transigeren, in Duitsland 
kan hij seponeren, voorwaardelijk seponeren - in effect enigszins vergelijk-
baar met de transactie - en een afdoening via de Strafbefehlsprocedure vorde-
ren. Het grote verschil met Nederland ten aanzien van de buitengerechtelijke 
afdoening is dat in Duitsland ook een rechter bij de buitengerechtelijke af-
doening door het OM is betrokken. Aileen als het gaat om een sepot van niet 
al te ernstige misdrijven kan de toestemming van de rechter achterwege blij-
ven. Sinds de Rechtspflegeentlastungsgesetz van 1993 acht de wetgever die toe-
stemming niet langer vereist als het gaat om misdrijven waarbij geen sprake 
is van een bijzonder strafminimum, dat wil zeggen misdrijven waarop het 
algemene minimum van een maand vrijheidsstraf is gesteld en voorts de 
gevolgen van het felt gering zijn gebleven. Voor vermogensdelicten is in de 
rechtspraak het begrip geringe schade wel uitgekristalliseerd op ongeveer 
100;  DM. 221  Maar hoe dat zit bij andere strafbare feiten die binnen de termen 
van art. 153 StP0 kunnen vallen, zoals bij dood door schuld en belastingde-
licten, staat nog niet geheel vast. 

Van de verruimde mogelijkheden voor het OM om strafzaken zelf af te doen 
wordt in Nordrhein-Westfalen volop gebruik gemaakt. 
Recent is een onderzoek gepubliceerd over het OM als selectie- en bestraf-
fingsorgaan over een periode van rond 20 jaar. 122  A an dat onderzoek zijn 
indicaties te ontlenen dat verhoudingsgewijs het aantal sepots op grond van 
art. 170 lid 2 StP0, dus wegens ontoereikende aartknopingspunten voor een 
vervolging, daalt terwijI het aantal sepots op basis van art. 153 &PO toe-
neemt. Een sepot o.g.v. art. 153 StP0 is voor de officier van justitie attractie-
ver dan een sepot o.g.v. art. 170 StP0. Het laatste sepot vergt veelal een uit-
voerige motivering omdat de kans op een Klageerzwingungsverfahren bestaat. 
Dat is bij een sepot o.g.v. art. 153 StP0 niet mogelijk. 
Het onderzoek laat zien dat het percentage dagvaardingen aanzienlijk is ge-
daald. In Nordrhein-Westfalen daalde het percentage tussen 1981 en 1996 
van rond de 50% naar rond de 28%. 

121 Kleinknecht/Meyer-Gossner, StP0, o.c., p. 580 noemen een bedrag van 75,- DM. K.K. 
Schoreit, StP0, o.c., p.845 noemt een bedrag van 100,- DM. 

122 W. Heinz, Die Staatsanwalschaft. Selektions- und Sanktionsinstanz fin statistischen Graufeld, 
in: H.J. Albrecht e.a. Internationale Perspektiven in Kriminologie und Strafrecht, (Gunther 
Kaiser Festschrift) Duncker und Humblot, Berlin 1998, pp. 85-125. 

98 



Ook anderszins is het percentage van zaken die buiten proces worden afge-
daan toegenomen. Een steeds hoger percentage wordt afgedaan met een 
Strafbefehl. Dat is een eindbeslissing tenzij bezwaar wordt gemaakt of de 
rechter de zaak naar de zitting verwijst. In Nordrhein-Westfalen was 64% 
van alle veroordelingen gebaseerd op een Strafbefehl. 

Het voorgaande kan maar tot een conclusie leiden: het OM is geen Anklagebe-
horde — geen vervolgingsorgaan — meer maar een Einstellungsbehorde — een 
seponeringsorgaan — geworden. Deze conclusie moet echter direct gevolgd 
worden door een duidelijk voorbehoud. De conclusie geldt immers alleen 
maar voor de veel voorkomende criminaliteit. Als het gaat om ernstige straf-
zaken dan is het beeld van een vervolgend OM nog steeds intact. 

Vervolgingsrichtlijnen 

Anders dan in Nederland bestaan er in Duitsland geen vervolgingsrichtlij-
nen voor bepaalde strafbare feiten of categorieen van strafbare feiten. Dat 
zou ook niet mogelijk zijn omdat het legaliteitsbeginsel, in ieder geval theo-
retisch, geen ruimte biedt voor het stellen van prioriteiten of posterioriteiten 
bij het nemen van vervolgingsbeslissingen. Het gaat immers bij de toepas-
sing van de uitzonderingen op het legaliteitsbeginsel niet om de toepassing 
van een discretionaire bevoegdheid (Ermessungsentscheidung), maar om de 
toepassing van recht. 

De niet-vervolging is affiankelijk van concrete waarderings- en beoordelings-
criteria. Alleen in uitzonderingsgevallen — en daarvan is bijvoorbeeld sprake 
bij een sepot van strafbare feiten die in het buitenland zijn begaan maar 
waarop de Duitse strafwet van toepassing is (art. 153' StP0) — is er sprake 
van een echte discretionaire bevoegdheid. 123  
Het zal duidelijk zijn dat het Nederlandse opportuniteitsbeginsel het OM 
meer vrijheid biedt bij het nemen van een beslissing over de niet-vervolging 
dan dat het geval is bij de uitzonderingen op het legaliteitsbeginsel naar 
Duits recht. 124  

123 Kleinknecht/Meyer-Gossner, StP0, o.c., p. 575. 
124 Zie verder Tak, Het vervolgingsbeleid, o.c., pp. 184-244. 
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Dat laatste wordt nog eens bevestigd door de twee enige 'richtlijnen' die in 
Nordrhein-Westfalen bestaan ten aanzien van uitzonderingen op het legali-
teitsbeginsel. 
De eerste is van 1985 en betreft de toepassing van de artikelen 153 en 153' 
StP0. Het is een Rundverfiigung, een rondzendbrief, van het ministerie van 
Justitie. 125  In de preambule wordt overwogen dat de artikelen 153 en 153' 
StP0 het OM de mogelijkheid bieden zaken die behoren tot de doorsnee 
criminaliteit op een eenvoudige en snelle wijze af te doen en zodoende de 
strafrechtspleging te ontlasten. Net  ministerie signaleert dat in Nordrhein-
Westfalen het aantal zaken dat met toepassing van de artikelen 153 en 153' 
StP0 worden afgedaan in vergelijking met de andere deelstaten relatief laag 
ligt en dat het derhalve dringend geboden is om van deze mogelijkheden 
ruimer gebruik te maken. 
Daarom zijn de volgende uitgangspunten vastgelegd. 
In beginsel komen alle Vergehen in aanmerking voor een toepassing van de 
artt. 153 en 153' StP0. Doleuze delicten tegen de persoon, het veroorzaken 
van dood door schuld en verkeersdelicten waarbij alcohol in het spel is, ko-
men in de regel niet in aanmerking voor een (voorwaardelijk) sepot. Verder 
komen delicten in beginsel niet voor sepot in aanmerking wanneer de ver-
dachte voor een soortgelijk delict of voor een delict met een soortgelijk on-
rechtgehalte in het recente verleden is veroordeeld of dat delict toen reeds, al 
dan niet voorwaardelijk, is geseponeerd. Bij de vaststelling van de vraag of 
de schuld van de dader als gering moet worden beschouwd, moet de officier 
van justitie rekening houden met de in art. 46 lid 2 StGB opgesomde factoren 
die bepalend zijn voor de straftoemeting. Verder kunnen naast de hoogte 
van de schade ook andere factoren (hoge leeftijd, situatie waarin de verdach-
te zich bevindt, etc.) van belang zijn voor de vaststelling van de mate van 
schuld. 

Bij vermogensdelicten is een sepot op grond van § 153 lid 1 StP0 in beginsel 
mogelijk als de schade niet meer dan 100,- DM bedraagt. Als er sprake is van 
bijzondere omstandigheden van het geval of ten aanzien van de dader (hoge 
leeftijd, armoede, etc.) kan ook bij hogere schade geseponeerd worden. Bij de 
toepassing van een voorwaardelijk sepot is geen bovengrens gesteld aan de 
schade. 

125 Rundvoliigung d. J.M. vom 2. Dezember 1985 (4100-111 A.133). 

100 



Deze 'richtlijn' verwoordt in wezen hetgeen in de strafvorderlijke commen-
taren op de artikelen 153 en 153 StP0 wordt gesteld over het toepassingsge-
bled van die bepalingen en behelst nauwelijks een neerslag van een uitge-
werkt vervolgingsbeleid. De richtlijn doet in wezen niets anders dan het con-
creet invullen van unbestimmte Gesetzesbegriffe en Ermessungsbegriffe. 126  
Dat blijkt ook uit de voorlopige richtlijnen voor de toepassing van art. 31' lid 
1 BtMG. 127  Volgens deze bepaling kan van vervolging van een drugsdelict 
worden afgezien wanneer de schuld van de dader gering is en het algeMeen 
belang een vervolging niet vordert en bovendien de dader het verboden 
middel slechts in kleine hoeveelheid voor eigen gebruik verbouwt, invoert, 
uitvoert, bezit, etc. In de richtlijn wordt o.a. nadere invulling gegeven aan de 
begrippen geringe Menge128  en Eigenverbrauch. Verder wordt in de richtlijn 
aangegeven dat bij de strafvervolging rekening moet worden gehouden met 
de uitgangspunten voor de drugspolitiek 129  die, voor zover het de gebruiker 
betreft, uitgaan van het principe 'hulp in plaats van straf'. Tegen die achter-
grond moet het begrip 'geringe Schuld' worden geinterpreteerd. Ook het be-
grip 'algemeen belang' wordt in de richtlijn nader geconcretiseerd. Een al-
gemeen belang om tot vervolging over te gaan bestaat eerst wanneer het ge-
drag van de verdachte sozialschadlich is. Hiervan is onder andere sprake wan-
neer zijn gebruik anderen ertoe kan aanzetten ook te gaan gebruiken of wan-
neer het gebruik te ostentatief is voor beschermwaardige personen. Dit geldt 
in het bijzonder bij gebruik op scholen, in kazernes, op speelterreinen, etc. 

Interessant is de richtlijn vooral ook, omdat deze instructies omvat aan het 
adres van de politie. Wanneer de politie op grond van de richtlijnen van oor-
deel is dat een sepot geindiceerd is, kan zij de opsporingsactiviteiten tot het 
minimum beperken. Dat betekent in de praktijk dat de politie in zo'n geval 
slechts het gewicht van de drugs vaststelt, de verdachte hoort over de her-
komst van de drugs en over zijn gebruik en dat de drugs en eventuele para-
fernalia in beslag worden genomen. 

126 Zie voor deze begrippen Tak, Vervolgingsbeleid, o.c., pp. 189-191. 
127 Vorlaufige Richtlinien zur Anwendung des § 31a Abs. 1 des Betaubungsmittelgesetzes, Jus-

tizministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, no. 12, 1994, pp. 133-135. 
128 Van geringe Menge is volgens de rechtspraak van het BGH sprake als er minder dan 7,5 

gram pure THC, 1,5 gram hydrochloride, 5 gram cocaine of 10 gram amfetamine wordt 
aangetroffen. 

129 Zie voor de huidige drugspolitiek in Nordrhein-Westfalen: Rechts- und Justizpolitik in 
der 13. Legislaturperiode, Justizministerium Nordrhein-Westfalen, Dezember 2000, pp. 
46-48. 
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Deze richtlijn heeft geleid tot stijgende sepotcijfers. In 1999 werden 14.018 
opiumwetzaken op basis van dit artikel geseponeerd. Da t was drie keer zo-
veel als in 1993. 00  

De richtlijn over de toepassing van art. 31' BtMG hangt samen met een be-
slissing van het Bundesverfassungsgericht van 9 maart 1994, waarin het consti-
tutionele hof bepaalde dat het de taak van de deelstaten is om te zorgen voor 
een in essentie uniforme sepotpraktijk in opiumwetzaken. 13I De richtlijn sluit 
aan bij de overwegingen van het Bundesverfassungsgeritht over geringe hoe-
veelheid en algemeen belang. 

130 Rechts- und Justizpolitik, o.c., p.46. 
131 BverfG Besch. v.9.3.1994, BVerfGE Bd. 90, pp. 145-226 (p. 190) Cannabisentscheidung. 
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9. Het Strafbefehl 

Als instrument voor een snelle en kostenbesparende strafrechtelijke afdoe-
ning van misdrijven speelt het Strafbefehl in de Duitse rechtspraktijk een 
grote rol. Van alle in Nordrhein-Westfalen ter kennis van het OM gekomen 
strafbare feiten werd 18,2% procent via een Strafbefehl afgedaan. De procedu-
re die leidt tot het opleggen van een Strafbefehl is summier omdat er geen 
onderzoek ter terechtzitting plaatsvindt. 

Het Strafbefehl is mogelijk bij Vergehen waarvoor de Strafrichter en het Schof-

fengericht132  bevoegd is en waarbij naar het eensluidend oordeel van de offi-
cier van justitie en de Strafrichter of de voorzitter van het Schbffengericht vol-
staan kan worden met het opleggen van een al dan met voorwaardelijke 
geldboete en/of de bijkomende straf van ontzegging van de rijbevoegdheid, 
verbeurdverklaring, onttrekking, vernietiging en enige andere strafrechtelij-
ke maatregelen. Als de verdachte een raadsman heeft kan de rechter in het 
Strafbefehl zelfs een vrijheidsstraf van een jaar voorwaardelijk opleggen. Deze 
laatste mogelijkheid is door het Rechtspflegeentlastungsgesetz van 1993 inge-
voerd. 

Na binnenkomst van het dossier op het parket neemt de officier van justitie 
een beslissing over de vervolging. Wanneer aan de voorwaarden voor de 
vervolging voldaan is en de officier van justitie het feit via de Strafbefehls-

procedure wil zien afgedaan, doet hij de Strafrichter een vordering toekomen 
in de vorm van een ontwerpbeschikking waarin de identiteitsgegevens van 
de verdachte, de telastelegging van het strafbare feit, de bewijsmiddelen en 
de gevorderde straf zijn opgenomen. De Strafrichter kan de vordering afwij-
zen wegens gebrek aan bewijs of kan de zaak naar de zitting verwijzen in-
dien hij een onderzoek ter terechtzitting nodig oordeelt. Veelal zal hij echter 
een Strafbefehl uitvaardigen. Dat zal hij doen in de gevallen waarin het gaat 
om eenvoudig te bewijzen feiten waarvoor de straftoemeting niet problema- 

132 Vroeger legde ook de voorzitter van het Schaffengericht een Strafbefehl op maar sinds de 
uitbreiding van de strafmacht van de Strafrichter tot 2 jaar gevangenisstraf en de be-
perking van de mogelijkheden om via het Strafbefehl langere gevangenisstraffen op te 
leggen (art. 407, lid 2 StP0) worden Strafbefehle praktisch alleen nog door de Strafrichter 
opgelegd. 
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tisch is, zodat alleen op basis van het dossier beslist kan worden. Na onder-
tekening van het Strafbefehl door de rechter wordt dit aan de verdachte bete-
kend. De verdachte kan binnen twee weken verzet aantekenen (Einspruch 
erheben) en zo een behandeling van de zaak ter zitting afdwingen. Laat de 
verdachte op die zitting verstek gaan dan vervalt het verzet en krijgt het 
Strafbefehl kracht van gewijsde (art. 410, lid III StP0). Dat is ook het geval 
wanneer de verdachte binnen de aangegeven termijn geen verzet aantekent. 
Het Strafbefehl is dan voor executie vatbaarI 33 . De Strafbefehls-procedure 
wordt vooral gebruikt bij eenvoudige mishandeling, bij verkeersmisdrijven 
als rijden onder invloed en bij eenvoudige vermogenscriminaliteit. 

Lang niet alle door de Strafrichter uitgevaardigde Strafbefehle worden excuta-
bel. Naar schatting wordt in rond dertig procent van de gevallen verzet aan-
getekend. Deze komen dan weer op de zitting van de Strafrichter, maar leve-
ren daar weinig problemen op omdat het vrijwel altijd gaat om zaken met 
bekennende verdachten. 
Het aantal vorderingen tot het uitvaardigen van een Strafbefehl dat niet door 
de rechter wordt gehonoreerd is minimaal en ligt voor geheel Duitsland op 
rond de 0,5%. De rechter tekent de ontwerpbeschikking dus vrijwel altijd, 
zeker als er sprake is van een bekennende verdachte. 

Het Strafbefehl toont zekere praktische gelijkenis met de Nederlandse trans-
actie, zeker als via het Strafbefehl alleen een geldboete wordt opgelegd, maar 
is juridisch te beschouwen als rechterlijk vonnis (Art. 410 lid 3 StP0). De Ne-
derlandse transactiemogelijkheid is evenwel beperkter, omdat alleen een 
geldbedrag en geen ontzegging van de rijbevoegdheid kan worden vastge-
steld. Het opleggen van een ontzegging van de rijbevoegdheid is overigens 
volgens de rechters die wij spraken nogal eens de reden om tegen het Strafbe-
fehl verzet aan te tekenen. Een andere reden is dat het Strafbefehl ook gedocu-
menteerd wordt in het Verkehrszentralregister bij het Kraftfahrtbundesamt in 
Flensburg — in normaal spraakgebruik de Verkehrssiinderkartei geheten — en 
strafpunten oplevert die kunnen leiden tot de intrekking van het rijbewijs. 

133 Dit is de regeling op hoofdlijnen. Voor een gedetailleerde behandeling van het Strafbe-
fehlsvwfahren zie K. Ambos, Verfahrensverkiirzung zwischen Prozesokonomie und 'fair trial.' 
Line Untersuchung zum Strafbefehlsvetfahren und zum beschleunigten Verfahren, Juristische 
Ausbildung 1998, pp. 281-293 en P.J.P. Talc, Strafbefehls- und Bussgeldverfahren, o.c., pp. 
7-26. 
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Overigens wordt het Strafbefehl ook in het Bundeszentralregister als veroorde-
ling gedocumenteerd. 

Evenmin als bij een transactie wordt bij het uitvaardigen van het Strafbefehl 
de verdachte gehoord. Dat bij een Strafbefehl de rechter wel wordt ingescha-
keld en bij een transactie niet, lijkt in de praktijk van weinig belang, omdat 
de rechter niet toetst of het feit wettig en overtuigend bewezen is, maar 
slechts of er voldoende aanwijzing van schuld bestaat. 134  
Juridisch zijn de verschillen tussen de transactie en het Strafbefehl aanzienlijk, 
in de praktijk evenwel lijken ze een zelfde effect te hebben. Een efficiente, 
snelle en zorgvuldige strafrechtspleging zonder Strafbefehle lijkt onmogelijk: 
'Angesichts der grofien Masse bagatellarischer Straftaten ware unsere Justiz vollig 
liberfordert, wenn im jedem Fall eine Hauptverhandlung durchgefiihrt werden 
miisste. Die dringend benotigte Zeit fiir die sorgfdltige Aufklarung der komplizierte-
ren und schwereren Delikte ware dann nicht mehr gegeben' .135  

De Strafbefehls-procedure kan ook gebruikt worden na opening van het on-
derzoek ter terechtzitting bij de Strafrichter of het Schbffengericht, wanneer de 
verdachte niet verschijnt of om een andere gewichtige reden. Van deze mo-
gelijkheid wordt vooral gebruik gemaakt als de verdachte in het buitenland 
woont en zijn verplichte verschijnen ter zitting niet mogelijk is dan wel de 
verdachte buiten zijn schuld, bijvoorbeeld door ziekte, afwezig is. Verder 
wordt deze mogelijk benut wanneer de rechter een straf wil opleggen die 
niet opgelegd mag worden buiten aanwezigheid van de verdachte (art. 232 
StP0) of de rechter niet met terzijdestelling van het onmiddellijkheidsbegin-
sel tot vaststelling van het bewijs mag komen, 136  maar de feiten uit het dos-
sier op zich voldoende duidelijk zijn (RiStBV no. 175a). Veelal zal in zo'n 
geval de officier van justitie voordat hij een vordering tot het uitvaardigen 
van een Strafbefehl instelt de verdachte of diens raadsman telefonisch bena-
deren, want als de verdachte een Strafbefehl niet accepteert, schiet niemand er 
jets mee op. 137  

134 K.K. Fischer, StP0, o.c., p. 1150. 
135 Roxin, Strafverfahrensrecht, o.c., p. 513. 
136 Dit geval doet zich bijvoorbeeld voor als een belangrijke getuige niet verschijnt en zijn 

verklaring rue voorgelezen mag worden (art. 251 StP0), zie verder K.K. Fischer, StP0, 
o.c., p. 1854. 

137 L. Meyer-Gossner, Das Strafverfahrensiinderungsgesetz 1987, NJW 1987, pp. 1161-1169. 
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10. De dagvaarding 

Art. 200 StP0 behelst voorschriften over de inhoud van het Anklagegeschrift, 
de dagvaarding. Deze voorschrif ten zijn vrijwel identiek aan die vervat in de 
artt. 260 en 261 Sv. Op het eerste gezicht zou je dan ook kunnen verwachten 
dat een Duitse dagvaarding in hoge mate vergelijkbaar is met een Neder-
landse. Niets is echter minder waar. De Nederlandse dagvaarding behelst de 
opgave van het feit dat te laste wordt gelegd. Dit geschiedt vaak zo summier 
mogelijk, zij het dat in ieder geval alle bestanddelen van het strafbaar feit 
moeten zijn opgenomen. Dit hangt samen met de grondslagleer. Daardoor is 
de rechter bij het onderzoek ter terechtzitting in de telastelegging gebonden 
aan de bewoordingen van de telastelegging en dient hij de vragen van de 
artt. 348 en 350 Sv. in de aldaar aangegeven volgorde te beantwoorden op 
basis van de telastelegging. Telasteleggingen behelzen daardoor vaak een 
starre omschrijving van het feit en zijn voor niet-ingewijden vaak niet te le-
zen.138  

Een Duitse telastelegging behelst een omvangrijke beschrijving van een ge-
draging die een overtreding van een strafrechtelijke bepaling oplevert. In de 
omschrijving behoeven de bestanddelen van het strafbaar feit als zodanig 
niet te worden aangegeven maar zijn veelal daarin verwerkt. Alternatieve of 
cumulatieve telasteleggingen komen vrijwel nooit voor. Als iemand samen 
en in vereniging zich schuldig heeft gemaakt aan brandstichting meermalen 
gepleegd, kan de telastelegging luiden: 

"dat hij in stad X en op andere plaatsen tussen datum Y en Z, tezamen 
met een ander, door een 31-tal gedragingen 
a) gebouwen, voorraden die door landbouw verkregen zijn en te veld 
staande gewassen, die een ander toebehoorden, in brand heeft gestoken 
en daarbij 
b) in twee gevallen tegelijkertijd de dood van enkele gewervelde dieren 
zonder redenen veroorzaakt heeft alsmede 
c) in 26 gevallen, tegelijk met de brandstichting, aan andere toebehorende 
roerende zaken beschadigd of vernietigd heeft". 

138 Zie Cleiren/Nijboer 1999 (T&C Sv.) art. 261, aant. 8. 
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De beschrijving van de wijze waarop het gezamenlijke opzet tot stand is ge-
komen en de wijze waarop te werk gegaan is bij de brandstichting, alsmede 
de gevolgen van de brandstichting en de veroorzaakte schade maken onder-
deel uit van de telastelegging. Deze beschrijving is over het algemeen veel 
omvangrijker dan de vermelding in Nederlandse telasteleggingen van de 
omstandigheden waaronder het feit zou zijn begaan. 
Als het gaat om meerdere feiten van brandstichting wordt niet ieder feit te-
lastegelegd, maar worden de afzonderlijke gevallen van brandstichting op-
gesomd en kort weergegeven, bijvoorbeeld: 

1) 21 februari 2001 bouwkeet van de firma X, staande te A 
2) 21 februari 2001 tuinhuis van Frieda Z en tuinhuis van Karl Y, W 

straat te A, etc. 

De lijst gaat door tot alle 31 gevallen genoemd zijn met datum, plaats en de 
naam van de eigenaar. 
De dagvaarding vermeldt verder de wettelijke voorschriften waarbij het feit 
strafbaar is gesteld en somt vervolgens de bewijsmiddelen op (veelal met 
verwijzing naar het nummer en de pagina van het bijbehorende procesver-
baal, vgl. RiStBV no. 112 II). Onder het kopje bewijsmiddelen staat aangege-
ven van welke bewijsmiddelen het OM ter zitting gebruik wil maken. Veelal 
zijn dat de verklaring van de verdachte, de verklaringen van de getuigen, 
eventuele schriftelijke stukken of processen-verbaal van verhoor door een 
rechter, voorwerpen voor eigen waarneming door de rechter ter zitting en 
andere voor het bewijs van belang zijnde stukken. 
Tot slot moet in de dagvaarding de van belang zijnde resultaten van het op-
sporingsonderzoek worden vermeld (art. 200 lid 2 StP0). In ieder geval 
wordt informatie gegeven over de persoon van de verdachte — schooloplei-
ding, werk, burgerlijke status, eventuele recidive — en wordt vrij uitvoerig 
ingegaan op de beweegreden om het strafbaar feit te plegen, op de wijze van 
uitvoering, het gedrag van de dader na het plegen van het felt en op de wijze 
waarop de zaak is opgehelderd. Dit deel van de dagvaarding wordt alleen 
ter kenrtis gebracht van de verdachte en diens raadsman en van de beroeps-
rechters, maar is niet bestemd voor de Schtiffen omdat de Schoffen door ken-
nisneming daarvan bevooroordeeld zouden kunnen zijn. 139  

139 BGH Urt. v.17.11.1958, BGHSt 13, pp. 73-75. 
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Het totaal aan informatie dat in de dagvaarding volgens de wet moet wor-
den opgenomen, leidt ertoe dat de dagvaarding al snel de tien pagina's over-
schrijdt als het een zaak betreft die aanhangig wordt gemaakt bij het Scholl 

fengericht of de meervoudige strafkamer van het Landgericht. Dagvaardingen 
voor het Schwurgericht zijn veelal nog omvangrijker. Om te laten zien dat een 
Duitse telastelegging minder star is dan een Nederlandse geven we een 
voorbeeld van een willekeurige telastelegging wegens doodslag: 

"Aan de verdachte wordt het volgende telastegelegd: 
op het aangegeven tijdstip beyond de verdachte zich samen met zijn 
vrouw A en de getuigen B en C in de D straat te E, een bekende met mu-
ren afgesloten straat met bordelen. De verdachte was onder invloed van 
alcohol en sprak scheldend en op agressieve wijze mensen daar op straat 
aan. Daarbij kwam het tot een vechtpartij tussen de verdachte en een 36 
jarige zakenman X, waarbij beiden klappen uitdeelden. Toen de getuige B 
de verdachte te hulp kwam, vluchtte X richting uitgang D straat. De ver-
dachte haalde X echter in, werkte hem tegen de grond en stak met een 
dolk waarvan het lemmet 12 cm. lang was op hem in. Een steek ging door 
de linkerborst. Daarbij werd een long, een slagader en het hart geraakt. 
Een andere steek trof zijn linker taille. Bovendien sloeg de verdachte met 
zijn vuist op het hoofd en het gezicht van zijn slachtoffer. X stierf vrijwel 
onmiddellijk ter plekke ten gevolge van bloedverlies veroorzaakt door de 
messteek in de linkerborst." 

In deze zaak staan in de dagvaarding negentien getuigen vermeld, twee 
(medische) getuigendeskundigen, een viertal schriftelijke rapporten o.a. over 
het bloedalcoholpromillage van de verdachte en het slachtoffer, alsmede 
voorwerpen voor eigen waarneming, zoals een map met foto's en de dolk. 
Naast de in art. 200 StP0 genoemde vereisten voor de inhoud van de dag-
vaarding bevatten de nummers 110 tot en met 114 RiStBV nog nadere voor-
schriften voor de vorm en inhoud van de dagvaarding. Zo moet de officier 
van justitie bijvoorbeeld aangeven dat hij bij de vervolging een selectie ge-
maakt heeft uit het totaal van te vervolgen strafbare feiten. Verder geven de 
richtlijnen aanwijzingen inzake het oproepen van getuigen, voeging van za-
ken, het vorderen van een extra rechter bij te verwachten langdurige proces-
sen, etc. 

Op de zitting wordt, gelijk ook in Nederland, alleen de Anklagesatz — de telas- 
telegging — voorgelezen (art. 243 lid 3 StP0). De telastelegging moet het feit 
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voldoende concretiseren omdat de feitomschrijving bepaalt wat de grond-
slag zal zijn voor het onderzoek ter terechtzitting, zij het anders dan in Ne-
derland waar de telastelegging de rechter bindt (tirannieke werking). In 
Duitsland geldt voor het strafproces de Ermittlungsgrundsatz. Dat betekent 
dat de rechter de feiten zelf onderzoekt om de materiele waarheid vast te 
stellen. Hij mag daarbij gaan buiten de grenzen van de telastelegging, mits 
hij zijn waarheidsvinding maar richt op de opheldering van de feiten. Het 
feitsbegrip is ruimer dan in Nederland. Het is 'der in den Anklage beschriebene 
einheitliche, geschichtliche Vorgang'. 140  

Er bestaat in Duitsland geen strikte gebondenheid aan de woorden van de 
telastelegging. Dit, tezamen met het gegeven dat het materiele feit het on-
derwerp van het geding vormt, betekent dat de Duitse rechter niet vastzit 
aan de omschrijving van het feit in de telastelegging en een betere inhoud 
kan geven aan zijn verplichting de materiele waarheid te onderzoeken dan 
het, door het in Nederland geldend grondslagstelsel, de Nederlandse rechter 
mogelijk IS.141  
Het grondslagstelsel werkt ook door in de motivering van het vonnis. In het 
onderdeel dat gaat over de motivering van een Duits vonnis zal blijken dat 
de motivering van een Nederlands vonnis in de regel mager afsteekt bij die 
van een Duits vortnis, soms zelfs beschamend mager. 

140 K.K. Schoreit, StP0, p.891. 
141 Voor een uitvoerige beschouwing over het Nederlandse grondslagstelsel en het Duitse 

systeem: J. Boksem, Op den grondslag der telastlegging. Beschouwingen near aanleiding van 
het Nederlandse grondslagstelsel, Ars Aequi Libri, Nijmegen 1996, pp. 95 e.v. 
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11. Snelrecht 

Naast het Strafbefehlsverfahren kent de Duitse strafvordering sinds 1877 ook 
het snelrecht, het beschleunigtes Verfahren. De mogelijkheden om snelrecht toe 
te passen zijn door het Verbrechensbekiimpfungsgesetz van 1994 uitgebreid en 
de procedure is nu geregeld in de artt. 417-420 StP0. Het doel van de proce-
dure is om op heterdaad betrapte daders van niet al te gecompliceerde straf-
bare feiten waarvoor de Strafrichter of het Schaffengericht bevoegd is, zo 
spoedig mogelijk terecht te doen staan, dat wil zeggen binnen een of twee 
weken142 . In de praktijk bleek dat problematisch. Veel verdachten konden, 
na hun arrestatie, niet in voorlopige hechtenis blijven, omdat niet voldaan 
werd aan de voorwaarden voor toepassing daarvan. Vaak onttrokken zij 
zich, na vrijgelaten te zijn, aan het onderzoek ter zitting. 143  
Sinds 1997 maakt de wet het mogelijk de verdachte, zonder dat de voor-
waarden voor de voorlopige hechtenis gegeven zijn, maximaal een week in 
hechtenis te houden tot op de dag van de zitting (§ 1276 StP0). 
Snelrecht wordt veel toegepast tegen buiten1anders, 1" maar het aantal snel-
rechtprocedures haalt het niet bij het aantal Strafbefehlsverfahren. De mogelijk-
heid die het beschleunigtes Verfahren biedt om strafzaken spoedig na het feit 
af te wikkelen, wordt niet ten voile benut. In Duitsland wordt rond 7% van 
alle strafzaken voor het Amtsgericht via deze snelrechtprocedure afgedaan, 
maar de verschillen tussen de deelstaten zijn groot. 143  De redenen voor het 
niet in voile omvang gebruiken van deze mogelijkheid zijn hoofdzakelijk 
van praktische aard, geen zittingsruimte of rechters op korte termijn be-
schikbaar, deskundigenrapport niet op tijd klaar, getuigen niet tijdig op-
roepbaar, etc. Omdat het beschleunigtes Verfahren voor Amtsgerichte zeer gun-
stig kan zijn, probeert men de praktische problemen op te lossen. Zo wordt 
bijvoorbeeld bij het Amtsgericht Dortmund gewerkt met wisselende Strafrich-
ter die om beurten een week belast zijn met snelrecht. In meer dan 90% van 
de gevallen wordt tegen het vonnis in een snelrechtprocedure geen hoger 
beroep ingesteld. 

142 B.T. Drucks 12/6853, p. 36. 
143 B.T. Drucks 13/2576, p. 3. 
144 Ambos, VerfahrenverkUrzung zwischen Prozessolconomie und 'fair trial', o.c., p. 290. 
145 W. Dury, Das beschleunigte Strafverfahren — eine Bestandsaufnahme, DRiZ 2001, pp. 207- 

211. 
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De regering van Nordrhein-Westfalen dringt er sterk op aan zoveel mogelijk 
gebruik te maken van de snelrechtprocedure en in het overleg tussen het mi-
nisterie van Justitie en de presidenten van de gerechten en leidinggevende 
officieren van justitie wordt ernaar gestreefd de belemmeringen voor een 
ruimere toepassing van het snelrecht weg te nemen. 146  

Verschillen met gewoon proces 

Karakteristiek voor de snelrechtprocedure is dat de telastelegging niet op 
schrift hoeft te worden gesteld, maar aan het begin van de zitting mondeling 
kan worden voorgedragen. Voorts is bij een snelrechtprocedure geen Zwi-
schenverfahren nodig en is de dagvaardingstermijn tot 24 uur teruggebracht. 
Verder gelden allerhande bepalingen met betrekking tot het vaststellen van 
het bewijs op de zitting niet en mag, veel meer dan in de gewone strafproce-
dure het geval is, gebruik gemaakt worden van processenverbaal en schrif-
telijke rapportages. De rechter is in een snelrechtprocedure wel beperkt in 
zijn straftoemetingsmogelijkheden. Hij mag geen vrijheidsstraf van meer dan 
een jaar opleggen, noch strafrechtelijk vrijheidsbenemende maatregelen tot 
verbetering en bewaring. Heeft de verdachte geen raadsman, dan mag de 
rechter slechts een vrijheidsstraf van zes maanden opleggen. Verwacht de 
rechter een hogere straf te moeten opleggen, dan moet de verdachte een 
raadsman worden toegewezen (art. 418, lid 4 StP0). Dit is een van de rede-
nen dat in snelrechtprocedures nogal eens een straf van vijf maanden en 
twee weken wordt opgelegd. 

Het gerecht is niet verplicht aan de vordering van het OM de zaak via de 
snelrechtprocedure af te wikkelen gehoor te geven. De vordering kan wor-
den afgewezen en de zaak kan naar de gewone zitting verwezen worden als 
het gerecht complicaties in het bewijs vaststelt, of een hogere straf dan een 
jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf wil opleggen. Dit laatste is volgens 
onze gesprekspartners bij het OM ook de reden dat een vordering aan het 
Schbffengericht om de zaak via een beschleunigtes Verfahren af te doen, vrijwel 
niet gedaan wordt. 

146 Innere Sicherheit und Iustiz in Nordrhein-Westfalen. Positionspapier des Justizministeri-
urns des Landes Nordrhein-Westfalen 1999, pp. 31-34. 
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De procedure van het beschleunigtes Verfahren lijkt in de praktijk in hoge mate 
overeen te komen met de Nederlandse politierechterzitting. De procedure 
wordt vooral gebruikt voor winkeldiefstal, zwartrijden, lichte vorMen van 
drugscriminaliteit en mishandelingen. 
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12. Het strafproces 

Op 24 januari 2001 kreeg het vonnis van het OLG Dusseldorf in het zgn. 
AIZ147-proces kracht van gewijsde. 148  Daarmee kwam een definitief einde 
aan een strafproces dat bijna twee jaren geduurd had. Het proces betrof een 
vijftal aanslagen met gebruikmaking van springstoffen op gebouwen van 
politieke partijen en op woonhuizen van partijfunctionarissen en parlemen-
tariers. Gedurende 135 dagen werd de zaak ter terechtzitting behandeld. In 
totaal werden 231 getuigen gehoord en 23 deskundigen. Meer dan 1.000 
schriftelijke stukken werden ter zitting voorgelezen, waaronder grote aan-
tallen politieke geschriften. De dagvaarding besloeg 112 pagina's met een 
annex waarin 283 bewijsmiddelen werden beschreven voorzien van 740 
voetnoten met verwijzingen naar het dossier. De twee verdachten zijn we-
gens poging tot moord in vier gevallen, in eendaadse samenloop begaan met 
het opzettelijk veroorzaken van een explosie met springstof, veroordeeld tot 
een gevangenisstraf van respectievelijk dertien jaar en negen jaar. Het arrest 
van het OLG beslaat 531 pagina's met meer dan 100 pagina's bijlagen. Naast 
dit vonnis zijn een aantal Beschliisse gewezen over de toelaatbaarheid van 
bijzondere opsporingsmethoden, zoals de plaatsing van peilapparatuur in de 
auto van de verdachte (art. 100` lid 1 no. 1 b StP0). 149  Het vonnis is deels zo 
omvangrijk, omdat er uitvoerige overwegingen in te vinden zijn over de toe-
laatbaarheid van de gebruikte methoden van opsporing (observatie d.m.v. 
video-opname, telefoontap, inzet plaatsbepalingsapparatuur en de Ausschrei-
bung zur polizeilichen Beobachtung — een heimelijk volgsysteem). 
De omvang van de strafzaak en de complexiteit van de feiten, alsmede de in-
zet van bijzondere opsporingsmethoden en vertrouwenspersonen die op 
grond van een Sperrerkliirung van de minister van Binnenlandse Zaken en 
Justitie niet mochten getuigen (art. 96 StP0) en alle daarmee samenhangende 
rechterlijke activiteiten, leidden ertoe dat de vijf rechters van het OLG gedu-
rende bijna twee jaar een volledige dagtaak aan deze zaak hadden. 

147 Dit is een afkorting voor: 'Antiimperialistische 	een organisatie die, nadat de Rote 
Armee Fraktion (RAF) in 1992 een zgn. Deeskalationserklarung had uitgegeven, politiek de 
acties van de RAF voortzette. 

148 OLG Dusseldorf, 6 Strafsenat, Strafsache gegen B.J.F. en M.S., Aktenzeichen VII/97. 
149 Bijvoorbeeld Beschl. v. 12.12.1997, NStZ 1998, pp. 268-270. Zie Peter J.P. Tak, Heimelijke 

opsporing in de Europese Unie, Intersentia, Antwerpen 2000, pp. 175-177. 
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Wie meent dat dit een uniek proces is geweest, vergist zich. Met grate regel-
maat komen Lange tot zeer lange strafprocedures voor. Oak bij het OLG Dus-
seldorf vond het Koerdenproces plaats. 150  Dat proces began op 24 oktober 
1989 en eindigde bijna viereneenhalf jaar later na 353 zittingsdagen op 7 
maart 1994. Tijdens de eerste zevenentwintig dagen werd uitvoerig ingegaan 
op een zijdens de verdediging ingediende vordering tot beeindiging van het 
onderzoek ter terechtzitting wegens niet ontvankelijkheid van het OM. In 
totaal werden 154 wrakingsverzoeken ingediend. Daarin werden o.a. de le-
den van de strafsenaat van het OLG en de getuigendeskundigen gewraakt. 
Tijdens het onderzoek ter terechtzitting werden 174 Beweisantriige gesteld, 
waarvan meer dan 100 na afloop van de Beweisaufnahme. Een van de Beweis-
antrage was 313 pagina's lang. Het voorlezen en de vertaling daarvan namen 
alleen al acht zittingsdagen in beslag. Er werden ongeveer tweehonderd ge-
tuigen gehoord en twintig getuigendeskundigen. Vanwege de voorziene 
duur van het proces waren twee extra raadsheren aan de strafsenaat toege-
voegd; elf officieren van justitie hadden een taak ter zitting. Een van de ge-
tuigen werd gedurende bijna elf maanden ter zitting gehoord. leder der vier 
verdachten had meerdere raadslieden. De hoofdverdachte had er negen, een 
ander werd bijgestaan door veertien raadslieden. Wegens moord en deelna-
me aan een terroristische organisatie werden twee verdachten veroordeeld 
tot levenslange gevangenisstraffen en wegens deelname aan een terroristi-
sche organisatie werden twee anderen veroordeeld tot straffen van respec-
tievelijk 7 en 6 jaar gevangenisstraf. Het vonnis omvat 890 pagina's.I 5I Bij de 
mondelinge toelichting op het vonnis zei de voorzitter van de Strafsenat: 'Mit 
dieser Urteilsverkiindung geht ein Strafprozess zu Ende, der die Grenzen dessen 
aufgezeigt hat, was die Deutsche Strafjustiz unter den Bedingungen der geltenden 
Strafprozessordnung zu bewiiltigen vermag. Ein solcher Strafprozess darf sich nicht 
wiederholen'. 

Het is maar de vraag of deze wens zal uitkomen, want oak dit was geen 
uniek proces. Weliswaar waren veel factoren die geleid hebben tot de exces-
sief lange duur van dit proces zeer specifiek, maar langdurige processen — 
processen dus die twee, drie of vier jaar in beslag nemen — komen bij alle 19 
Landgerichte en drie OLG's van Nordrhein-Westfalen voor. Met spanning 
wacht de justitie in Dusseldorf het strafproces inzake de brand op het vlieg-
veld Dusseldorf af, waarin honderden getuigen moeten warden gehoord en 

150 Zie over dit proves, R. Krumsiek, Kosten der Justiz, ZRP 1995, pp. 173-176. 
151 OLG Dusseldorf, 7. Strafsenat, Strafverfahren gegen A.A., D.K., H.H.G., A.H.K., Lirteils-

ausfertigung, Urteilsausfertigung Aktenzeichen VII-31/94. 
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ook voor een proces voor de Wirtschaftsstraficammer wegens aandelenbedrog, 
waarin 700 getuigen zijn opgeroepen, houdt men zijn hart vast. 

In de juridische literatuur van de laatste jaren komt het probleem van de 
lange processen regelmatig aan de orde. 152  Sommige auteurs geven voor-
beelden die echt schokkend zijn, zoals het Stuttgarter neo-nazi proces. Nadat 
de voorzitter van de strafkamer die de zaak behandelde na een aantal zit-
tingsdagen aan de verdediging had te kennen gegeven dat nader bewijs niet 
meer nodig was, vorderde de raadsman een officiele beeindiging van het 
proces, zo niet dan wilde hij nog 400 getuigen horen. Toen op dat verzoek 
niet werd ingegaan vorderde hij elke zittingsdag het horen van twintig tot 
veertig getuigen, hetgeen het gerecht oeverloos veel werk bezorgde om die 
vordering af te wijzen. 153  Uiteindelijk moest het proces na 100 zittingsdagen 
na het horen van 150 getuigen en het behandelen van 64 wrakingsverzoeken, 
beeindigd worden. Een vrouwelijke Schbffe kon de druk en de spanningen 
van het proces niet meer aan en werd langdurig ziek. De rechter had geen 
andere keus dan het proces voor beeindigd te verklaren. 
Tientallen soortgelijke voorbeelden zijn in de literatuur en de rechtspraak te 
vinden, waarvan er een aantal op de strafrechtspraak in Nordrhein-Westfa-
len betrekking hebben. 

Het probleem van de zeer lange processen is zeker niet nieuw. In de dertiger 
jaren werd er al over geklaagd toen naar aanleiding van de economische cri-
ses tal van grote processen voor de economische strafkamer plaatsvonden 
die soms maanden duurden. 154  Tijdens de 50 Deutsche Juristentag in 1974 en 
de 60e in 1994 stond het thema ook centraal. Uit de daar behandelde pread-
viezen blijkt dat verwijten aan de advocatuur 155  dat zij misbruik maken van 

152 R. Wassermann, Von der Schwierigkeit, Strafverfahren in angemessener Zeit durch Urteil ab 
zu schliessen, NJW 1994, pp. 1106-1107, G. Bertram, Empfehlen sich Anderungen des Straf-
verfahrensrechts mit dem Ziel, ohne Preisgabe rechtstaatlicher Grundsatze den Strafprozess, 
insbesondere die Hauptverhandlung, zu beschleunigen, NJW 1994, pp. 2186-2191, M. Quoi-
rin, Das Elend spektakularer Prozesse, DRiZ 1997, pp. 185-186, en K. Nehm, L. Senge, 
Ursachen langen Hauptverhandlungen — dargestellt am Beispiel von 3 Strafverfahren, NStZ 
1998, pp. 377-389. 

153 K. Pillmann, Das Problem langer Strafverfahren, DRiZ 1998, pp. 511-517. 
154 J. Herrmann, Das Versagen des iiberlieferten Strafprozessrechts in Monsterverfahren, ZStW 

1972, pp. 255-287. 
155 K.H. Gossel, Empfehlen sich Anderungen des Strafverfahrensrechts mit dem Ziel, ohne Preis-

gabe rechtsstaatlicher Grundstitze, den Strafprozess, insbesondere die Hauptverhandlung zu 
beschleunigen, Gutachten C. fiir den 60. D.J.T., C.H.Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 
Munchen 1994. 
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hun rechten en dat zij de oorzaak zijn van lange processen, niet altijd terecht 
zijn en dat het optreden van advocaten ter zitting op zich niet afdoende ver-
klarend is voor die lange duur. 156  Natuurlijk valt niet te ontkennen dat de 
Konfliktverteidigung, die sinds de grate politieke processen in de zeventiger 
jaren bekend is, heeft geleid tot dysfunktionale Prozesspraktiken, 157  maar of het, 
zoals wij in tal van gesprekken met rechters en officieren van justitie 
hoorden, de belangrijkste oorzaak is voor de lange duur valt nog te bezien. 
Er zijn op zijn minst tal van andere factoren te noemen die leiden tot lange 
processen. Net  onmiddellijkheidsbeginsel op grand waarvan de materiele 
waarheidsvinding op de zitting zelf plaatsvindt, het beginsel dat de zitting 
niet schriftelijk is, maar dat het moet gaan am een mondelinge behandeling 
van de zaak, de eis dat de behandeling van de zaak zo geconcentreerd moge-
lijk moet plaatsvinden, leidt tot een proces dat aanzienlijk meer tijd in beslag 
neemt dan in Nederland, maar het leidt tegelijkertijd oak tot een proces waar 
daadwerkelijk aan materiele waarheidsvinding wordt gedaan en waar daad-
werkelijk op de zitting het bewijs wordt verkregen. Net  beginsel van de Un-• 

mittelbarkeit en van de Miindlichkeit leidt oak tot processen waarin met de 
hoogste graad van zorgvuldigheid alle kanten van het strafbare feit en de 
dader warden belicht zodat een totaalbeeld ontstaat dat in het vonnis wordt 
vastgelegd en de basis vormt voor de veroordeling en bestraffing. 
Oak de omvang van de telastelegging, die bepaald wordt door het legali-
teitsbeginsel, is een factor van betekenis voor de lange duur en zo zijn er nog 
tal van andere factoren te noemen die medebepalend zijn voor de tijd die 
nodig is am de materiele waarheid te vinden en een straf proportioneel aan 
de schuld (art. 46 StGB) toe te meten.n 8  

156 Th. Fischer, Rechtsmissbrauch und Dberforderung der Strafiustiz, N5tZ 1997, pp. 212-217, 
H.H. Kilhne, Wer missbraucht den Strafprozess, Sty 1996, pp. 684-689 en K. Krapil, Zur 
Behandlung von prozessualen Missbrauchsflillen in Strafverfahren, DRiZ 2001, pp. 335-339. 

157 Die Konfliktverteidigung kan soms extreme vormen aannemen zoals blijkt uit LG Wies-
baden, Urt. v.23.9.1994, NJW 1995, pp. 409-410. In dit geval leidde de opstelling van de 
verdediging ertoe dat het gerecht — ondanks het aanwezige bewijs — niet in staat was tot 
een veroordeling te komen maar moest het proces beeindigd warden wegens 
'Verfahrenshindernisse'. Zie over deze zaak oak B. Malrnendier, "Konfliktverteidigung" — 
eth neues Prozesshindernis, NJW 1997, pp. 227-236. 

158 Vgl. D. Dolling, T. Feltes, J. Dittmann, C. Laue, U. TOrnig, Die Dauer von Strafunfahren 
vor den Landgerichten. Eine empirische Analyse zur Rechtswirklichiceit von Strafverfahren in 
der Bundesrepublik Deutschland, Bundesanzeiger Verlagsges. mbH, Ktiln 2000, 401 pp., 
waarin verslag wordt gedaan van een zeer omvangrijk empirisch onderzoek naar de 
omstandigheden die de duur van het onderzoek ter terechtzitting beinvloeden. Het 
onderzoek is gehouden bij vier Landgerichte uit dichtbevolkte gebieden (Dortmund, 
Frankfurt, Munchen en Karlsruhe). Onderzocht zijn alle MK strafzaken die door deze 
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Langdurige processen vergen veel van bij het proces betrokken personen. 
Kunnen rechters — zowel de beroepsrechters als ook de lekenrechters — zich 
na een maanden of jaren durend proces nog wel concreet het resultaat van 
de Beweisaufnahme herinneren? Kunnen alle betrokken personen het fysiek en 
psychisch volhouden dagenlang te luisteren naar het voorlezen van proces-
stukken of dagenlang verhoren te leiden c.q. verhoord te worden of continu 
het gedrag van de verdachte te observeren? 159  Hoezeer ontregelt een langdu-
rig proces niet de reguliere activiteiten van de officier van justitie, de rechters 
en de verdediging? 16° Door de wettelijke regeling over de beperking van de 
mogelijkheid om een zitting te onderbreken (art. 229 StP0), worden bij lange 
processen vakanties in de war geschopt, kunnen ziektes niet uitgeziekt wor-
den en wordt het prive-leven sterk belast. 

Het voorgaande geldt alleen voor processen van lange duur die weliswaar in 
Duitsland niet uitzonderlijk, maar toch ook weer niet doorsnee zijn. 
De doorsnee gevallen — die veruit in de meerderheid zijn — kennen de hier- 
voor genoemde problematiek niet. 'Die meiste Strafsachen werden zi,igig erle-
digt. '161 

Anderzijds zijn de doorsnee gevallen niet te vergelijken met de doorsnee ge-
vallen in Nederland, zeker met waar het de meervoudige kamerzaken be-
treft (Schwurgericht en grosse Strafkammer). 

De duur van het onderzoek ter zitting in Nordrhein - Westfalen 

Over de gemiddelde duur van het onderzoek ter terechtzitting in strafzaken 
bij de Landgerichte in Nordrhein-Westfalen zijn cijfers bekend. 162  In 1998 be- 

Landgerichte in 1994 zijn afgedaan. Uit het onderzoek blijkt dat de volgende factoren 
de duur van het onderzoek ter terechtzitting bepalen: 
- de ernst van het feit (in het bijzonder de gevolgen daarvan); 
- de omvang van het strafbare feit en de complexiteit daarvan; 
- het aantal verdachten; 
- de leeftijd en status van de verdachten. 

159 Zie over deze thematiek H. Kintzi, Moglichkeiten der Vereinfachung und Beschleunigung 
von Strafverfahren de lege ferenda, DRiZ 1994, pp. 325-334. 

160 Overigens krijgen de pro deo-advocaten - Pflichtverteidiger - wanneer het proces langer 
dan een dag in beslag neemt, naast een vergoeding per zaak een dagvergoeding. Af-
hankelijk van het gerecht waarvoor de procedure wordt gevoerd, beloopt de vergoe-
ding per zaak een bedrag tussen 90 euro en 1700 euro en een dagvergoeding van 50 tot 
650 euro (Art. 83 Bundesgebiihrenordnung fur Rechtsanwalte, BRAGO). 

161 F. Behrens (toenmalige Minister van Justitie Nordrhein-Westfalen) bij de opening van 
de Workshop Strafverfahren, Recklinghausen 1997, Tagungsbericht, p. 8 
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droeg die gemiddelde duur 3,3 dagen. In totaal werden in dat jaar 2.914 
strafzaken door de meervoudige kamers van de Landgerichte behandeld; 
1.234 strafzaken werden binnen een dag afgewikkeld. Bij 589 zaken ge-
schiedde dat in twee zittingsdagen, bij 610 zaken in drie tot vijf zittingsda-
gen, in 176 zaken binnen zes tot tien zittingsdagen, in 98 zaken binnen elf tot 
twintig zittingsdagen, in 52 zaken binnen 21 tot 50 zittingsdagen en in 6 za-
ken waren meer dan 51 zittingsdagen nodig. In 2.724 zaken waren in totaal 
3.903 raadslieden aanwezig. In 502 zaken was en sprake van een of meer Ne-
benklager. In 1.334 zaken werd gebruik gemaakt van tolken en in 13 zaken 
was er sprake van de inzet van Erganzungsrichter (art. 192 lid 2 GVG). 

Uit de cijfers over de duur van het totale onderzoek ter terechtzitting kan 
niet worden afgeleid of het onderzoek gedurende alle zittingsdagen de ge-
hele dag in beslag genomen heeft dan wel slechts een (klein) gedeelte van de 
tijd gebruikt is voor de zaak. Dat laatste komt in de praktijk wel eens voor 
om niet in de problemen te komen met de maximale termijnen van onder-
breking van het onderzoek ter terechtzitting (art. 229 StP0), maar is toch 
eerder uitzondering dan regel. Over het algemeen zijn zittingsdagen geheel 
gevuld. 

Het contrast tussen de duur van het onderzoek ter terechtzitting in Nord-
rhein-Westfalen vergeleken met Nederland is groot. Zaken die meerdere 
zittingsdagen vergen zijn in Nederland op de vingers van een paar handen 
te tellen en zaken die meer dan 50 zittingsdagen vergen zijn hoogst uitzon-
derlijk. Wij moeten in deze op ons geheugen afgaan, maar we kunnen ons 
eigenlijk alleen de zaak Masson en van Zon als een zaak van uitzonderlijk 
lange zittingsduur voor de geest halen. 
In Nederland zijn geen cijfers beschikbaar over de duur van een onderzoek 
ter terechtzitting voor de meervoudige strafkamer, maar ook zonder harde 
statistische gegevens is het duidelijk dat het slechts bij hoge uitzondering 
voorkomt dat een meervoudige kamer zaak meerdere dagen in beslag 
neemt. De zaken waarin dat het geval was, kennen we vrijwel allemaal bij 
naam; we noemen slechts Charles Z., Etienne U., Mink K., de Hakkelaar en 
Lorse. Wij durven de veronderstelling wel aan dat de gemiddelde duur van 
een onderzoek ter terechtzitting bij de meervoudige kamer van het Land-
gericht in Nordrhein-Westfalen ininstens tien tot vijftien maal zoveel tijd in 

162 Statistisches Bundesamt, Strafgerichte 1998, Arbeitsunterlage, Wiesbaden. 
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beslag neemt als in Nederland, waar in het gros van gevallen op een meer-
voudige kamerzitting zes tot zeven zaken worden afgedaan. 

Gemiddeld kost de behandeling van een strafzaak in Nordrhein-Westfalen 
meerdere dagen. Dat gegeven is voldoende basis voor de vraag waarom de 
behandeling van een strafzaak in Nordrhein-Westfalen aanzienlijk langer 
duurt dan in Nederland. Bij de beantwoording van die vraag gaan wij in op 
factoren die in alle gevallen bepalend zijn voor de duur van het proces. 
Toevallige factoren of factoren die ten aanzien van bepaalde categorieen van 
processen bepalend zijn voor de duur 163  laten wij buiten beschouwing. Wij 
maken bij voorbaat echter reeds een voorbehoud. Op lang niet alle factoren 
kunnen wij in detail ingaan, omdat dat een bespreking van de doctrine en de 
omvangrijke rechtspraak met zich zou brengen, hetgeen de opdracht verre te 
boven zou gaan. wij geven een voorbeeld. Een van de factoren die leidt tot 
zeer langdurige processen is de rechtspraak van het BGH die zeer gedetail-
leerde eisen stelt aan de kwaliteit van het onderzoek ter terechtzitting, aan 
de motivering van het vonnis en aan de motivering van de straf. Dit is een 
factor die tijdens gesprekken met rechters en officieren van justitie nogal 
eens genoemd werd en die wij op verschillende plaatsen in de literatuur ook 
tegenkwamen. Uitvoerige motivering kost tijd, dat spreekt voor zich, maar 
de motiveringsjurisprudentie is volop in ontwikkeling en de motiverings-
eisen worden steeds zwaarder. Bovendien worden ze lang niet altijd als be-
grijpelijk ervaren. Dat betekent dat rechters in de onzekerheid verkeren of 
hun vonnis het in cassatie zal houden. De impact van die factor op het werk 
van de rechter is niet berekenbaar, maar als een rechter in een geval waarin 
drie jongelui kriskras per U-Bahn door Berlijn zwervend, daarbij ernstige 
overlast veroorzakend en onderweg drie maal zonder enige aanleiding op 
medepassagiers instekend, dit gedrag bestempelt als een uiting van 'beson-
dere kriminelle Intensiteir , hetgeen hard gestraft moet worden en het BGH cas-
seert dit vonnis, omdat het van oordeel is dat de daders door de eerste bal-
dadigheid en overlast pas werkelijk moed kregen om verder te gaan met hun 
criminele activiteiten, hetgeen eerder als strafverlichtende omstandigheid 
zou moeten worden gerekend, dan 'kan men zich niet aan de indruk onttrek-
ken dat de onzekerheid over de uitleg van rechtsbegrippen en rechtsregels 

163 Zie over deze factoren: F. Bittmann, Zur Reformbedurftigkeit des Strafprozesses, DRiZ 2001, 
pp. 112-123 en M. Endler, Erwartungen der Staatsanweilte fur die Zukunft, DRiZ 2001, pp. 
130-133. 
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verstarrend werkt en leidt tot gedemotiveerde rechters die beklemd aan de 
rechtspraak deelnemen en een vertragende factor kunnen vormen'. 164  

Het Zwischenverfahren 

Anders dan in Nederland laat niet het OM de dagvaarding uitgaan, maar 
doet het gerecht dat. Het OM dient de dagvaarding in bij het bevoegde ge-
recht samen met de op de strafzaak betrekking hebbende dossiers en vordert 
de opening van het onderzoek ter terechtzitting. De vordering wordt behan-
deld tijdens het Zwischenverfahren (artt. 199-211 StP0), de rechtsingang-pro-
cedure. De voorzitter van het gerecht doet de dagvaarding betekenen en 
verzoekt de verdachte hem mee te delen of hij bezwaren tegen de dagvaar-
ding wil inbrengen en of hij vorderingen voor verder onderzoek zal stellen. 
Is dit het geval dan beslist het gerecht daarover. Appel tegen deze beslissing 
staat niet open. Het gerecht kan ook ambtshalve nader onderzoek bevelen 
wanneer dit voor een goed verloop van de zitting noodzakelijk wordt geoor-
deeld. Is het gerecht op basis van het vooronderzoek van oordeel dat er te-
gen de verdachte voldoende aanwijzingen van schuld zijn, dan gaat het ge-
recht over tot opening van het onderzoek ter terechtzitting. Wijst het gerecht 
de vordering af, dan behelst het afwijzingsbesluit de gronden voor de afwij-
zing. 
Het besluit om tot opening van het onderzoek ter terechtzitting over te gaan 
bevat de telastelegging van de feiten waarop het onderzoek ter zitting ge-
richt is. Dat betekent dus dat niet het OM de inhoud van de telastelegging 
bepaalt, maar het gerecht. Het gerecht kan wijzigingen aanbrengen in de 
telastelegging of voor sommige telastegelegde feiten wel en voor andere niet 
het onderzoek ter terechtzitting openen. Under toepassing van art. 154' StP0 
kan het gerecht de vervolging bij eendaadse samenloop beperken tot die 
strafbare feiten die voor de straftoemeting van belang zijn. 
Het gerecht bepaalt uiteindelijk de omvang van de telastelegging, de Prozess-
gegenstand. Het door de rechter te verrichten onderzoek ter zitting en de op 
grond daarvan te nemen beslissing zijn beperkt tot het in de telastelegging 
omschreven feit(en). Het gaat bij het begrip feit niet om de delictsomschrij-
ving, maar om de 'gesamte Lebensvorgang', dus alle daadwerkelijk onlosma-
kelijke en in elkaar overgaande en met dit historisch gebeuren samenhan-
gende gebeurtenissen. Binnen de grenzen van dit feitsbegrip kan het gerecht 

164 Zie R. Wassermann, Hausgemachte Prattleme, NJW 1994, pp. 2196-2197. 
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de dagvaarding wijzigen. Tijdens het Zwischenverfahren onderzoekt het ge-
recht of het bevoegd is, of het OM ontvankelijk is en of er voldoende aanwij-
zing van schuld bestaat, dat wil zeggen of een veroordeling waarschijnlijk is. 
Het Zwischenverfahren is in de regel een papieren exercitie van formalitei-
ten, 165  tenzij de verdachte bezwaren aanvoert. Betreffen die bezwaren het 
bewijs, dan kan het gerecht bepalen dat het OM de politie aanvullend onder-
zoek moet laten doen. 

Over de waarde van het Zwischenverfahren wordt verschillend gedacht, maar 
zolang het nog regelmatig voorkomt dat een Erbffnungsbeschluss wordt ge-
weigerd, valt het belang met te ontkennen. 166  Na afwijzing van de vordering 
tot opening van het onderzoek ter terechtzitting, kan de verdachte met meer 
in rechte worden betrokken, tenzij er sprake is van nieuwe feiten of nieuw 
bewijs. 

Het onderzoek ter terechtzitting 

Na beeindiging van het Zwischenverfahren appointeert de voorzitter van het 
gerecht de zaak en dagvaardt hij de verdachte, getuigen en deskundigen. Hij 
maakt daarbij ook een schatting over het aantal zittingsdagen dat hij nodig 
denkt te hebben voor de behandeling van de zaak. Om er zeker van te zijn 
dat de verdediging op de vastgestelde dag kan, vindt veelal voorafgaand 
telefonisch overleg plaats tussen de voorzitter en de raadsman. 167  Bij inge-
wikkelde zaken is het maken van een behandelschema een uiterst tijdroven-
de aangelegenheid. We hebben de schema's van zittingen bij enkele voorzit-
ters van meervoudige strafkamers gezien en vooral bij zaken die naar ver-
wachting e'en behoorlijk aantal zittingsdagen vergen, levert zo'n schema 
soms heel wat puzzelwerk op. Dit hangt o.a. samen met de regel dat een 
onderzoek ter terechtzitting in beginsel voor hoogstens tien dagen onderbro-
ken mag worden. Heeft het onderzoek ter terechtzitting reeds tien dagen on-
onderbroken geduurd, dan is een eenmalige onderbreking van dertig dagen 
mogelijk. Vervolgens is na tien zittingsdagen wederom een onderbreking 

165 E. Schmidt, Anklageerhebung, Erbffnungsbeschluss, Hauptverfahren, Urteil. Betrachtungen 
zur Prozessreform. NJW 1963, pp. 1081-1085. 

166 K.K. Tolksdorf, StP0, o.c., p. 1031 en K.K. Pfeiffer, StP0, o.c., p. 31. 
167 Berechting van de verdachte bij verstek is naar Duits recht niet mogelijk (Artt. 230-236 

StP0). Zie voor een uitvoerige behandeling van de aanwezigheidsplicht naar Duits 
recht, M.J.A. Plaisier, Het verstek in strafzaken, Tjeenk-Willink, Deventer 1999, pp. 280- 
325. 

123 



van dertig dagen mogelijk. Heeft de zitting een jaar geduurd dan mag bin-
nen tijdsbestek van een jaar de zitting nogmaals dertig dagen onderbroken 
worden, na een voorafgaande zittingsduur van tien dagen. Bij ziekte van de 
verdachte kan een zitting die minstens tien dagen geduurd heeft, maximaal 
zes weken geschorst worden. Is het door omstandigheden niet mogelijk de 
termijnen voor onderbreking of schorsing in acht te nemen, dan moet het 
onderzoek ter terechtzitting van voren af aan beginnen (art. 229 StP0). 
Deze bepaling kan bij Grossverfahren geweldige problemen opleveren. Men 
probeert die te vermijden door een of twee extra rechters en officieren van 
justitie aan het onderzoek ter terechtzitting te laten deelnemen, maar bij 
langdurige ziekte van de verdachte of een Schoffe loopt het mis. Daarbij komt 
dat vooraf niet altijd duidelijk is hoeveel zittingsdagen nodig zijn. Met zeke-
re regelmaat komt het voor dat een strafzaak een veelvoud van de voorziene 
zittingsduur vergt. Dit leidt regelmatig ertoe dat rechters en officieren van 
justitie hun geplande vakanties moeten opschorten of halverwege van hurt 
vakantie moeten terugkomen om aan de eis van artikel 229 StP0 te kunnen 
voldoen. 

Ofschoon de regeling van art. 229 StP0 in de praktijk het OM en het gerecht 
nogal eens voor problemen stelt, wordt er niet over gedacht de regeling te 
laten vallen. De regeling is namelijk een uitwerking van twee voor het straf-
proces belangrijke beginselen: het beginsel dat een strafproces binnen een 
redelijke termijn moet worden afgehandeld - Grundsatz der Beschleunigung - 
en het beginsel dat het proces zonder onderbreking moet plaatsvinden - 
Konzentrationsprinzip - . Spoed is in het belang van de verdachte en de sa-
menleving. Het bevordert de waarheidsvinding: De regeling houdt evenwel 
ook rekening met het gegeven dat een lange zittingsduur een grote psychi-
sche en fysieke belasting voor alle deelnemers aan het strafproces kan ople-
veren. De regeling zoekt een balans tussen beide belangen door wel enige 
onderbrekingsmogelijkheden te verschaffen, maar de duur daarvan te be-
perken.I68  Een te lange onderbreking zwakt het levendige beeld af dat ont-
staat op basis van de mondelinge behandeling van de zaak en vermindert de 
betrouwbaarheid van de herinneringen, aldus het BGH.I 69  In doorsnee zaken 
doet zich het probleem van art. 229 StP0 overigens niet voor. 

168 K.K. Tollcsdorf, StP0, o.c., p. 1117. 
169 BGH Urt. v.5.2.1970, BGHSt Bd. 23, pp. 224-226. 
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Factoren die van belang zijn voor de duur van de zitting 

De belangrijkste oorzaak voor het grote verschil in duur van een strafzaak in 
Duitsland en Nederland is, dat in Duitsland het onderzoek ter terechtzitting 
in voile omvang gericht is op de materiele waarheidsbevinding 170, terwijI in 
Nederland het onderzoek ter terechtzitting erop gericht is na te gaan of het 
voorbereidend onderzoek op een zorgvuldige en juridisch correcte wijze 
heeft plaatsgevonden en vooral of het bewijs op een rechtmatige wijze is 
verkregen. In Nederland wordt het bewijs verkregen tijdens het opsporings-
onderzoek en het gerechtelijk vooronderzoek. 171  In Duitsland wordt het be-
wijs verkregen op de zitting. Dit hangt samen met de doorwerking van het 
onmiddellijksheidsbeginsel. Dat beginsel vormt in Nederland de basis van 
de artt. 348 en 350 Sv. en vormt ook de kern van het bewijsrecht. 172  Maar 
anders dan in Duitsland is er van een werking van het onmiddellijkheidsbe-
ginsel in materiele zin geen sprake. 173  Het gebruik maken van de-auditu-be-
wijs of van in processen-verbaal vervatte voor de politie of rechter-commis-
saris afgelegde verklaringen is in Nederland schering en inslag, maar is in 
Duitsland in beginsel niet toegestaan. Het onderzoek ter terechtzitting in 
Nederland behelst veelal niet meer dan een reproductie en bevestiging van 
in het vooronderzoek afgelegde verklaringen van de verdachte en getuigen. 
Het strafproces is in de loop der tijd meer 'een proces op stukken' geworden, 
zij het dat enige veranderingen zijn waar te nemen. Tien jaar geleden kwam 
het hoogst zelden voor dat ter zitting getuigen werden gehoord. Nu is dat 
niet meer hoogst zelden. Dat er iiberhaupt wel eens getuigen worden ge-
hoord, is hoofdzakelijk het gevolg van rechtspraak van het EHRM. 174  Hoe 
wezenlijk anders is dit in Duitsland. Aan het begin van het onderzoek ter 
terechtzitting kent alleen de voorzitter van de meervoudige strafkamer het 
totale strafdossier. De andere beroepsrechters hebben van de zaak kennis 
genomen in het kader van het Zwischenverfahren, maar dat betekent niet dat 
zij het dossier in voile omvang gelezen hebben. De lekenrechters kennen het 
dossier in het geheel met en krijgen het ook niet vooraf te lezen, omdat ze 
anders bevooroordeeld zouden kunnen zijn. 

170 BVerfG, Beschl. v. 26.5.1981, BVerfGE Bd. 57, pp. 250-295 (275). 
171 Vgl. P.J.P. Tak, Das Ermittlungsverfahren in den Niederlanden, ZStW 2000, pp. 170-201. 
172 Zie voor een gedegen beschouwing over het oruniddellijkheidsbeginsel D. Care, Het on-

middellijkheidsbeginsel in het Nederlandse strafproces, Gouda Quint, Arnhem 1994. 
173 G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, Gouda Quint, Arnhem 1999, p. 57. 
174 Zie voor de doorwerking van EHRM rechtspraak D.M.H.R. Gar& P.A.M. Mevis, Over 

het oproepen van getuigen ter zitting en getuigenbewijs in strafzaken, Ars Aequi, Nijmegen 
2000. 
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Het onmiddellijkheidsbeginsel in Duitsland betekent dan ook dat de meer-
voudige kamer vrijwel blanco aan de zaak begint. Het betekent ook dat het 
dossier met processen-verbaal van door de politie en het OM gehoorde ge-
tuigen een zeer beperkte rol speelt. Hetzelfde geldt voor op schrift gestelde 
getuigenverklaringen of verklaringen van deskundigen. Deze kunnen in be-
ginsel niet voor het bewijs gebruikt worden. Toepassing van het onmiddel-
lijkheidsbeginsel leidt ertoe dat de Beweiserhebung op de zitting plaats vindt. 
Getuigen en deskundigen moeten in beginsel ter zitting gehoord worden. 
(art. 250 StP0). Bij ieder onderzoek ter terechtzitting verschijnen een of meer 
opsporingsambtenaren, een of meer getuigen of getuigendeskundigen die 
tot in detail over hun kennis inzake de te onderzoeken feiten worden ge-
hoord. Deze verhoren nemen veel tijd in beslag en kunnen soms dagen du-
ren. Getuigendeskundigen die in dienst zijn van de overheid, bijvoorbeeld 
de Rijksdienst voor het wegverkeer, de universitaire instituten voor gerech-
telijke criminalistiek of de gerechtelijke laboratoria, hoeven niet ter zitting 
gehoord te worden. Volstaan kan worden met het voorlezen van hun rap-
portages (art. 256 StP0). Schriftelijke stukken die tot bewijs kunnen dienen, 
moeten op grond van het oniniddellijkheidsbeginsel - enkele uitzonderingen 
daargelaten - in hun geheel worden iverlesent (art. 249 StP0). Het is niet uit-
zonderlijk dat het voorlezen van schriftelijke stukken uren of soms dagen in 
beslag neemt. Zo moeten bijvoorbeeld eerdere vonnissen tegen de verdachte 
die van belang zijn voor de straftoemeting of rapporten van getuigendes-
kundigen worden voorgelezen. 175  Bij sommige schriftelijke stukken 176, bij-
voorbeeld pornografische stripverhalen, is een zgn. Selbstleseverfahren toege-
staan. De voorzitter van het gerecht bepaalt of van het verlesen van een stuk 
kan worden afgezien en volstaan kan worden met het zelf lezen van de 
stukken door de procespartijen. De regeling van het Selbstleseverfahren is in 
de ogen van veel Duitse strafjuristen een aanslag op de transparantie van het 
onderzoek ter zitting, maar wordt op de koop toe genomen omdat het leidt 
tot een grotere procesefficiency. 177  
Ook kan de voorzitter van het gerecht, wanneer alle procespartijen daarmee 
instemmen, de inhoud van bepaalde onderdelen van schriftelijke stukken, 
die niet rechtstreeks op het strafbaar feit betrekking hebben, samenvatten; en 
zo zijn er nog enkele andere uitzonderingen op het onmiddellijkheidsbegin-
sel maar deze laten onverlet dat de hoofdregel is dat het gerecht at het bewijs 

175 BGH Urt. v.30.10.1968 BGHSt Bd. 22, pp. 268-275. 
176 BGH Urt. v. 15.12.1999 NStZ 2000, pp. 307-310. 
177 Kleinknecht/Meyer-Gossner, StP0, o.c., p. 865. 
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uit eigen waarneming moet hebben verkregen en rechtstreeks aan de bron 
moet ontlenen. Overigens kan ook naar Duits recht onder omstandigheden 
van de-auditu-bewijs gebruik gemaakt worden, zij het op veel kleinere 
schaal dan in Nederland. Het gebruik van de-auditu-bewijs is bijvoorbeeld 
mogelijk waruieer de politie vertrouwenspersonen of undercover agenten 
heeft ingezet wier identiteit geheim moet blijven om nogmaals ingezet te 
kunnen worden en die om die redenen niet persoonlijk gehoord kunnen 
worden. In zo'n geval wordt degene die leiding gegeven heeft aan de ver-
trouwenspersoon of undercoveragent gehoord. 178  

Anders dan in Nederland heeft de Duitse rechter door de toepassing van het 
onmiddellijkheidsbeginsel veel meer mogelijkheden zich een eigen oordeel 
te vormen over de zaak. Hij hoort de getuigen zelf, kan zelf de overtuigings-
kracht van hun verklaringen vaststellen en daarbij rekening houden met tij-
dens het afleggen van de verklaringen gesignaleerde twijfelachtigheid, stem-
geluidverschillen en verschillen in houding en gebaren. Hij kan ook getui-
genverklaringen tegenover elkaar stellen en de verschillen in de getuigen-
verklaringen met ieder van de getuigen doornemen om zodoende ook de be-
trouwbaarheid van ieder der verklaringen vast te stellen. Door het onmid-
dellijkheidsbeginsel komen de verklaringen, anders dan in Nederland waar 
de rechter volstaat met schriftelijke bij de politie of rechter-commissaris af-
gelegde verklaringen, niet gefiltreerd tot hem. 179  Dat alles kost tijd, zeer veel 
tijd zelfs, maar vergroot de transparantie van het strafproces en vermindert 
de kans op rechterlijke dwalingen. 

Een tweede, voor het Duitse onderzoek ter terechtzitting uiterst belangrijk 
uitgangspunt is dat van de Aufklarungspflicht. Deze plicht houdt kort gezegd 
in dat de rechter de plicht heeft alles te doen om de materiele waarheid bo-
ven tafel te krijgen. Dat betekent dat de rechter zich niet mag verlaten op de 
feiten zoals ze in de processen-verbaal zijn vervat, maar een eigen onderzoek 
moet doen ter opheldering van de feiten. Indien nodig kan hij aanvullend 
onderzoek doen verrichten. Die Aufklarungspflicht is ook van belang bij de 
beoordeling van de zogenaamde Beweisantriige, dat zijn verzoeken van de 
verdachte en zijn raadsman tot het bijeenbrengen van bewijs. Zulke verzoe-
ken moet de rechter toetsen op toelaatbaarheid. Wanneer een verzoek toe- 

178 BGH Beschl. v. 17.10.1983 BGHSt Bd. 32, pp. 115-130. 
179 Zie G.J.M. Corstens, Getuigen op de zitting, D&D 1992, pp. 205-211. 
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laatbaar is kan het gerecht een verzoek slechts afwijzen wanneer het een feit 
van algemene bekendheid betreft, wanneer het een feit betreft dat voor de 
eindbeslissing niet van belang is, of reeds bewezen is, wanneer het bewijs-
middel 'viillig ungeeignet ist' - bijvoorbeeld het horen van een ernstig geestes-
gestoorde getuige - of onbereikbaar is, wanneer het verzoek alleen gedaan is 
om een vertraging van het proces te bewerkstelligen of wanneer het een be-
wijs van een bewering betreft ten gunste van de verdachte, die het gerecht 
bereid is voor waar aan te nemen (art. 244 StP0). 
Er gaat in Duitsland geen proces voorbij of er worden van de zijde van de 
verdediging Beweisantriige gesteld. Niet een of twee maar tientallen soms 
honderden 180, hetgeen vooral het geval is wanneer het een zaak betreft waar-
bij grote - bijvoorbeeld economische - belangen in het geding zijn of die po-
litiek van belang zijn. 
Het Beweisantragsrecht - in het bijzonder over de vraag welke verzoeken mo-
gen worden afgewezen - is bijzonder gecompliceerd. Er zijn honderden uit-
spraken van het Bundesgerichtshof over dit onderwerp 181  die nauwelijks op 
hoofdlijnen zijn samen te vatten, maar zoveel is zeker dat de motivering van 
de afwijzing van een Beweisantrag vanwege de door het BGH daaraan gestel-
de eisen omvangrijk en gecompliceerd is en dus zeer veel tijd vergt. 

Beweisantrage moeten ter zitting mondeling worden voorgedragen en moeten 
zijn gemotiveerd, dat wil zeggen dat de redenen voor het stellen van een Be-
weisantrag en het vermoedelijke belang voor het oordeel over de strafzaak 
daarvan moet worden aangegeven. Beweisantriige kunnen gesteld worden tot 
op het moment dat de voorzitter begint met het voorlezen van het vonnis. 
De noodzaak om Beweisantrdge te stellen tijdens het onderzoek ter terechtzit-
ting bestaat in het bijzonder wanneer de verdachte en zijn raadsman van 
oordeel zijn dat het opsporingsonderzoek of het onderzoek ter terechtzitting 
onvoldoende diepgaand is geweest. Niemand ontkent het nut en de nood-
zaak van de regeling, maar Beweisantriige bieden wel ongekende mogelijkhe-
den om ieder facet van de strafzaak uit te vergroten1 82  Beweisantriige vervul- 

180 In het zgn. Pizzeria-Proces, in Keulen tegen vier mafiosi wegens een posing tot een 
bomaanslag, werden bijna 3.700 Beweisantriige gesteld, zie F. Behrens, Workshop Straf-
verfahren, o.c., p. 9. 

181 Kleinknecht/Meyer-Gossner StP0 behandelt deze rechtspraak op conclusies samen-
gevat, op de pp. 824-841 en K.K. Herdegen, StP0, o.c., op de pp. 1225-1249. 

182 Er zijn in de afgelopen jaren MI van voorstellen gedaan om de duur van het onderzoek 
ter terechtzitting terug te dringen. Een van die voorstellen was het beperken van het 
Beweisantragsrecht, zie o.a. H. Kintzi, Moglichkeiten der Vereinfachung und Beschleunigung 
von Strafverfahren de lege ferenda, o.c., pp. 325-334 en H. Frister, Beschleunigung der 
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len een belangrijke rol in het kader van de materiele waarheidsvinding, maar 
maken de omvang van het onderzoek ter terechtzitting en de duur daarvan 
zeer ongewis. Er zijn voorbeelden te over waarin de schijn bestaat dat Be-

weisantriige geen ander doel hadden dan zand tussen de strafvorderlijke ra-
deren te strooien, maar er zijn minstens zoveel voorbeelden waaruit blijkt 
dat door feiten ondekt op basis van Beweisantriige het strafbare feit of de per-
soon van de verdachte in een totaal ander licht kwam te staan. 

Wij sluiten dit onderdeel af met een interessante ervaring die jaren geleden 
tijdens een internationaal colloquium werd opgedaan waar rechters en offi-
cieren van justitie uit diverse landen gevraagd werd een vooraf vastgestelde 
en voor alle deelnemers gelijke strafzaak volgens hun eigen rechtssysteem te 
behandelen. De Duitse deelnemers konden dat met geen mogelijkheid bin-
nen de daarvoor beschikbare tijd. Zij moesten bovendien afzien van het stel-
len van Beweisantriige omdat die het hele project lam zouden hebben ge-
legd.183  

Hauptverhandlung durch Einschriinkung von Verteidigungsrechten, Strafverteidiger 1994, 
pp. 445-455. 

183 G. Muller, Rechtsprechung im Vergleich der Lander, DRiZ 1993, pp. 381-387. 
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13. Vonnis 

Er zit een wereld van verschil tussen een Duits vonnis en een Nederlands 
vonnis. Dat verschil wordt al zichtbaar bij een vergelijking tussen de Neder-
landse strafvorderlijke bepalingen over de inhoud van het vonnis (artt. 357- 
361 Sv) en de Duitse bepalingen waar het de motiveringen en de inhoud van 
een schriftelijk vonnis betreft (artt. 260-267 StP0). 

De motiveringseisen van een vonnis staan in art. 267 StP0, een omvangrijke 
strafvorderlijke bepaling. Bij een veroordeling moet het vonnis gemotiveerd 
aangeven in welke bewezen verklaarde feiten de wettelijke bestanddelen van 
het strafbare feit zijn te vinden. Wordt het bewijs ook uit andere feiten afge-
leid dan moeten deze feiten in het vonnis worden opgenomen. De rechter 
mag - voorzover van belang - in het vonnis verwijzen naar afbeeldingen die 
zich in het dossier bevinden. In het vonnis moet de rechter gemotiveerd aan-
geven of aangevoerde omstandigheden die de strafbaarheid uitsluiten, ver-
hogen dan wel verminderen door het gerecht vastgesteld of met vastgesteld 
zijn geacht. 
Het vonnis behelst verder de toegepaste wetsbepalingen en de omstandighe-
den die voor de straftoemeting bepalend zijn geweest. Stelt de wet de hoogte 
van de (minimum-) straf afhankelijk van het gegeven zijn van een 'minder 
ernstig geval', dan moet in het vonnis worden opgenomen of hiervan al dan 
met sprake is. Uit het vonnis moet ook zijn af te leiden dat er niet sprake is 
van een bijzonder ernstig geval als aan de voorwaarden voldaan is waaron-
der normaal gesproken een bijzonder ernstig geval wordt aangenomen. Is 
niet aan de voorwaarden voor het aannemen van een bijzonder ernstig geval 
voldaan maar wordt zo'n bijzonder ernstig geval wel aangenomen, dan moe-
ten de redenen daartoe gemotiveerd worden aangegeven. Verder moet in 
het vonnis worden opgenomen waarom een straf voorwaardelijk wordt op-
gelegd (art. 56 StGB), dan wel een verzoek daartoe niet wordt gehonoreerd. 
Hetzelfde geldt wanneer volstaan wordt met een waarschuwing met uitstel 
van strafoplegging (art. 59 StGB) of wanneer het rechterlijk pardon (art. 60 
StGB) wordt toegepast. 

Bij een vrijspraak moet uit de motivering van het vonnis zijn af te leiden of 
het bewijs niet geleverd is, dan wel of de wel bewezen feiten met strafbaar 
zijn. Bij een vrijspraak wegens gebrek aan bewijs moet de rechter in het von- 
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nis aangeven welke onderdelen van het feit wel zijn bewezen en welke niet. 
Bij een vrijspraak wegens niet strafbaarheid van het feit moet de rechter aan-
geven waarom de bewezen verklaarde feiten niet strafbaar zijn. 

Het verschil wordt nog duidelijker als een Nederlands vonrtis naast een 
Quits vonnis wordt gelegd. Duitse vonnissen zijn lang, zeer lang zelfs. Dit 
hangt samen met de wettelijke motiveringseisen die aanzienlijk uitgebreider 
zijn dan de Nederlandse. Van nog meer gewicht voor de lengte van het von-
nis lijkt de cassatierechtspraak te zijn. Aan de motivering van een vonnis 
worden door het BGH hoge eisen gesteld. De motivering van de straf bij-
voorbeeld — die in Nederland kort gezegd alleen in gevallen waarover men 
zich verwondert over de hoogte van de opgelegde straf tot cassatie leidt — 
leidt in Duitsland relatief snel tot cassatie als niet aan allerhande in de recht-
spraak van het BGH ontwikkelde eisen is voldaan. 
Ook bij de waardering van het bewijs mag het gerecht geen fouten maken. 
Het bewijs moet volledig logisch consistent en tot een gesloten geheel ge-
smeed gepresenteerd worden. Er mag in het geheel van de bewijswaardering 
op geen enkel punt een tegenspraak te bespeuren zijn en er mag geen sprake 
zijn van strijd met de wetten van de logica (Denkgesetze). In de rechtspraak 
zijn daarvan tientallen voorbeelden te vinden. Een rechter die bijvoorbeeld 
de geloofwaardigheid van een belastende getuige aan de hand van een aan-
tal omstandigheden heeft vastgelegd en daarbij als een van de omstandighe-
den heeft aangevoerd dat hij de verdachte van een afstand van 20 meter zeer 
goed heeft kunnen zien, maakt een denkfout, omdat het bewijs voor de ge-
loofwaardigheid van de verklaring deel van de verklaring zelf is waarvan de 
juistheid nog bewezen moet worden. 184  
Ook de selectie en de waardering van het gebruikte bewijsmateriaal moet 
volgens het BGH worden gemotiveerd omdat de bewijsrechtelijke betekenis 
van de gebruikte bewijsmiddelen duidelijk uit de uitspraak moet zijn af te 
leiden. 185  
Het voert te ver hier uitvoerig in te gaan op de cassatierechtspraak van het 
BGH wegens motiveringsgebreken. Zoveel is echter zeker dat het BGH gelei-
delijk aan steeds zwaardere eisen is gaan stellen aan de motivering hetgeen 
rechters ertoe heeft gezet bun vonnissen veel uitvoeriger te motiveren dan in 
het verleden het geval was. Wij moeten hierbij afgaan op wat ons van ver- 

184 Fl. Dabs/H. Dahs, Die Revision im Strafprozess, 4. Auflage Verlag C.H. Beck, p. 159. 
185 Dabs/Dabs, Die Revision, o.c., p. 152. 
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schillende zijden is verteld maar onafhankelijk van elkaar hebben wij tal van 
rechters de opmerking horen maken dat men nu vaak meer tijd kwijt is met 
het motiveren van het vonnis dan met het onderzoek ter terechtzitting. Het 
is niet ongebruikelijk dat de voorzitter van de grote strafkamer zijn rechters 
meermalen in raadkamer terugroept om over de formulering van een vonnis 
te beraadslagen. 
Reeds bij een globale vergelijking van de eisen die door de Hoge Raad en het 
BGH aan de bewijsmotivering worden gesteld, valt op dat de verantwoor-
dingsplicht van de Nederlandse rechter voor de motivering van zijn straf-
vonnissen door wet en rechtspraak zwak zijn uitgewerkt. De lat wordt door 
de Duitse rechtspraak aanzienlijk hoger gelegd. 186  Voor de zelfcontrolefunc-
tie van de rechter en voor de communicatie en informatie naar de samenle-
ving is dat een niet te onderschatten goed. 

Laten we eens een Duits vonnis beschrijven. Het vonnis behelst uityoerige 
gegevens omtrent de identiteit van de verdachte, de namen van de rechters 
en officier(en) van justitie en bevat verder de namen van de verdedigers 
alsmede de dagen waarop zij ter zitting aanwezig waren. Dan volgt schul-
digverklaring en veroordeling, inclusief de toegepaste strafbepalingen, en 
vervolgens de overwegingen. 
De overwegingen volgen een bepaald patroon. Veelal wordt begonnen met 
een vrij uitvoerige weergave van de persoonlijke omstandigheden van de 
verdachte. Levensloop, scholing, eventueel psychologische of medische pro-
blemen, eerdere veroordelingen, die - voor zover van belang - uitvoerig 
worden behandeld; vaak door ruim te citeren uit eerdere vonnissen. 
Vervolgens volgt de vaststelling van het feitelijke gebeuren. Daarbij wordt 
uitvoerig ingegaan op het gehele voortraject van het strafbare feit, de motie-
ven voor het strafbare feit en de voorbereiding daarvan. De vaststelling van 
het feitelijk gebeuren vindt als een verhaal zijn weerslag in het vonnis waar-
bij alle van belang zijnde gedragingen van de verdachten worden weergege-
ven. 

Na de beschrijving van het feitelijk gebeuren volgt de Beweiswiirdigung, de 
waardering van het bewijs. Daarin wordt de verklaring van de verdachte - 
zijn Einlassung - behandeld. Wanneer het gerecht van oordeel is dat de ver- 

186 Vgl. E. Foth, Tatgericht, Revisionsgericht — Wer wiirdigt die Beweise?, DRiZ 1997, pp. 201- 
208. 
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klaring van de verdachte afwijkt van de vaststelling van de feiten, onwaar-
heden bevat of anderszins niet geloofwaardig is, dan gaat het daar gemoti-
veerd op in en gaat het gerecht na op welke punten en in hoeverre de verkla-
ring afwijkt van verklaringen van getuigen of deskundigen, dan wel anders-
zins niet geloofwaardig is. Wanneer een verdachte bijvoorbeeld zijn verkla-
ring op schrift heeft gesteld en voorleest en het gerecht het vermoeden heeft 
dat deze verklaring 'bewerkt' is, geeft het gerecht aan waarom deze verkla-
ring niet geloofwaardig is. Het gerecht zegt bijvoorbeeld dat er vaktermen 
op het terrein van de psychiatrie in gebruikt worden die een leek normaal 
gesproken niet kent. Vooral als er sprake is van meerdere verdachten die 
elkaar wat hun aandeel in het strafbare feit tegenspreken, moet het gerecht 
regelmatig ware kunststukjes van redeneertechrtiek toepassen om tot een 
consistente waardering van het bewijs te komen. 
Hetzelfde geldt voor getuigen. Opvallend verhoogde nervositeit, trillen van 
handen, bibberen van stem, etc. worden door het gerecht gebruikt om aan te 
geven dat (een deel van) de verklaring niet geloofwaardig is als deze bij een 
ander deel van de verklaring niet opvallend waren of als de getuige op een 
onderdeel dat voor de verdachten belastend is, zeer gedetailleerd weet te 
verklaren en op andere onderdelen nauwelijks zich een detail weet te herin-
neren of een duidelijke 'Strukturbruch' te zien geeft. De geloofwaardigheid 
wordt verder getoetst aan andere getuigenverklaringen. In vormissen wordt 
de geloof- of ongeloofwaardigheid van verklaringen van de verdachte of van 
getuigen vaak zeer uitvoerig gemotiveerd aan de hand van andere verkla-
ringen van getuigen of deskundigen. 
Ook de politie die op de plaats van het delict geweest is en het onderzoek 
naar sporen gedaan heeft, wordt uitvoerig gehoord en de verklaringen wor-
den in het deel inzake de waardering van het bewijs opgenomen. 
Elk essentieel onderdeel van de verklaring van een verdachte of getuige die 
door andere verklaringen wordt tegengesproken, moet door het gerecht 
zorgvuldig op betrouwbaarheid en geloofwaardigheid worden getoetst. Dit 
geldt ook voor verklaringen die door de verdachte of getuige bij de politie 
zijn afgelegd en die op de zittingen worden weersproken. Allereerst wordt 
dan de verbalisant gehoord om na te gaan of de verklaring zoals opgenomen 
in het procesverbaal zo ook is afgelegd en vervolgens wordt aangegeven op 
welke wijze de verklaring bij de politie afgelegd, afwijkt van de verklaring 
ter zitting afgelegd en wordt voorts aangegeven welk deel wel en welk deel 
niet betrouwbaar is. Het lijkt soms op een laag voor laag ontleden van een 
verklaring. Ook wanneer de verdachte meerdere malen verhoord is geweest, 
moet in het von - is worden aangegeven waarom aan de eerdere verhoren 
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geen waarde wordt gehecht en aan latere verhoren we!. Dat is er mede de 
oorzaak van dat vonnissen zo uitvoerig zijn. Dat betekent overigens ook dat 
het verhoor ter zitting zeer uitvoerig is en zeer nauwgezet ieder van belang 
zijnd detail moet betreffen, juist omdat bij elkaar tegensprekende verklarin-
gen gemotiveerd aangegeven moet worden welke verklaring voor waar 
moet worden gehouden. 
Het persoonlijk leven van de verdachte wordt vaak tot in het detail in het 
vonnis opgevoerd zeker als te verwachten is dat een beroep gedaan zal wor-
den op verminderde toerekenbaarheid of enige andere voor de vaststelling 
van de schuld van de verdachte van belang zijnde omstandigheid. In feite 
worden alle omstandigheden die voor of tegen de verdachte spreken uitvoe-
rig op hun waarheidsgehalte of geloofwaardigheid getoetst. 
Alle andere getuigenverklaringen worden zoveel als mogelijk getoetst op 
hun feitelijke waarheid. 
Het gerecht probeert ook zoveel mogelijk de gemoedstoestand van de ver-
dachte voor en na de daad te bepalen aan de hand van het voorhanden zijn-
de bewijs alsmede ook diens motieven voor de daad. 
Vervolgens behelst het vonnis een bespreking van de juridische waardering, 
de kwalificatie waarbij in geval van deelneming aan strafbare feiten berede-
neerd aangegeven wordt van welke deelnemingsvorm in het concrete geval 
sprake is. 

Tot slot komen de overwegingen over de straftoemeting 187  waarbij uitvoerig 
wordt ingegaan of er sprake is van verminderde toerekenbaarheid of ontoe-
rekenbaarheid (§ 20 en 21 StGB). De psychiatrische en psychologische rap-
porten, die lang met altijd eensluidend zijn, worden besproken. Daarbij geeft 
het gerecht beredeneerd aan welk rapport voor de vaststelling van de toere-
kenbaarheid wordt gevolgd. De vaststelling van de strafsoort en de hoogte 
van de geldboete of de duur van de vrijheidsstraf worden van een uitvoerige 
redengeving voorzien. 
Wat de straftoemeting betreft, bepaalt art. 267 lid 3 StP0 onder andere dat in 
het vonnis de omstandigheden die voor de straftoemeting bepalend zijn ge-
weest, moeten worden aangegeven. Achter dit ene zinnetje gaat een wereld 
van motiveringseisen schuil die in de rechtspraak op basis van dit voor-
schrift zijn geformuleerd. Allereerst moet de rechter overwegingen wijden 

187 Zie P.J.P. Tak, Straffen en bestraffen in Duitsland, TREMA, Straftoemetingsbulletin 1, 
2001, pp. 3-8 
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aan alle in art. 46 StGB genoemde criteria voor de straftoemeting en daarbij 
aangeven op welke wijze deze de feitelijk op te leggen straf mede hebben 
bepaald, in het bijzonder of deze van invloed zijn geweest op de neerwaartse 
of opwaartse afwijking van de in dit soort zaken gebruikelijke straf. In zijn 
motivering moet de rechter dus alle wettelijke straftoemetingscriteria de re-
vue laten passeren. Bij de straftoemeting, zo luidt art. 46 lid 2 StGB, moet de 
rechter de omstandigheden tegen elkaar afwegen die voor en tegen de dader 
pleiten. Met name moet hij rekening houden met: 
- de beweegreden en het doel dat de dader voor ogen stond bij het plegen 

van het strafbaar feit; 
- de innerlijke instelling van de dader die uit het strafbare feit naar voren 

komt alsmede zijn door het feit aan de dag gelegde wil. De rechter mag al-
teen rekening houden met de instelling van de dader zoals die in het con-
crete feit tot uitdrukking is gekomen. De rechter mag geen algemeen oor-
deel geven over het karakter van de dader.' 88  Wat bijvoorbeeld telt is de 
uit het feit sprekende grove mate van onverschilligheid tegenover ver-
keersdeelnemers; 

- de mate waarin de dader in strijd gehandeld heeft met zijn rechtsplicht en 
de wijze waarop het feit is begaan, bijvoorbeeld een inbraak 's nachts in 
een woning terwip de bewoners thuis waren of een verkrachting zonder 
gebruik te maken van een condoom; 

- de gevolgen van het strafbare feit, voorzover deze althans voor de ver-
dachte voorzienbaar waren. Het gaat hierbij overigens niet alleen over de 
gevolgen die bestanddeel uitmaken van het strafbaar feit, maar ook om de 
gevolgen die voortvloeien uit het strafbare feit, bijvoorbeeld een zelf-
moordpoging van het slachtoffer van een verkrachting of de dood van een 
drugsverslaafde aan wie de dader drugs heeft verkocht; 189  

- het vroegere leven van de verdachte alsmede zijn persoonlijke en financi-
ele situatie. De rechter moet de persoonlijke omstandigheden van de ver-
dachte uitvoerig onderzoeken om te kunnen beoordelen wat de invloed 
van een vrijheidsstraf is op zijn beroeps- en priveleven, en 

- zijn gedrag na het strafbare feit, in het bijzonder zijn inzet om de schade te 
vergoeden of om het met zijn slachtoffer goed te maken. 

188 Zie Dreher /TrOndle, StGB, o. c., pp. 276-277 voor verdere jurisprudentie. 
189 Vgl. BGH Beschl. v.25.09.1990, BGHSt. Bd. 37, pp. 179-183. 
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De in de wet genoemde factoren voor de straftoemeting behelzen geen limi-
tatieve opsomming. Zo spelen ook de ontvankelijkheid voor de straf, de leef-
tijd, het geslacht, de lichamelijke en geestelijke gezondheid, de gevolgen van 
het strafbare feit voor de dader zelf - o.a. disciplinaire maatregelen, media-
belangstelling, te verwachten nieuwe bestraffing in het buitenland - de leng-
te van de procedure etc., een ro1. 190  
Al deze factoren kunnen zowel strafverlichtend als strafverzwarend werken. 
Ook andere dan in de wet genoemde omstandigheden die in het concrete 
geval de straftoemeting mede bepaald hebben, moet hij in zijn strafmaat-
motiveringsoverwegingen behandelen. Verder moet de rechter aangeven 
waarom hij voor een bepaalde strafsoort heeft gekozen als hij ook voor een 
andere strafsoort had kunnen kiezen. Voorts moet hij met alleen alle feiten 
die voor de straftoemeting van belang zijn geweest noemen, maar ook de 
overwegingen aangeven die geleid hebben tot de conclusie dat alleen deze 
straf en geen andere diende te worden opgelegd. Bij recidive moet de rechter 
ook exact aangeven welke eerdere straffen zijn opgelegd. Bij overschrijding 
van de redelijke termijn moet de rechter aangeven op welke wijze hij daar-
mee bij de straftoemeting rekening heeft gehouden 191  en tot welke om-
vang. 192  Naarmate de straf dichter bij de minimumstraf of maximumstraf 
komt, worden aan de motivering zwaardere eisen gesteld. Datzelfde geldt 
als de straf wezenlijk afwijkt van het gangbare strafraam. 193  Bij levenslange 
gevangenisstraffen moet de rechter uitvoerig motiveren of in dit concrete 
geval sprake is van een bijzonder ernstige mate van schuld, zodat de le-
venslang veroordeelde niet voor automatische voorwaardelijke invrijheid-
stelling na 15 jaar in aanmerking komt (zie art. 57a, lid 1 onder 2 StGB). 194  

Rechterlijke vonnissen in Nederland zijn aanzienlijk minder uitvoerig dan 
Duitse vonnissen. Dat geldt zowel voor het onderdeel waarin de bewijsmid-
delen zijn opgenomen als ook het onderdeel waarin de strafmaatmotivering 
te vinden is. De bewijsmiddelen - de verklaring van de verdachte, van ge-
tuigen en anderszins - worden niet in een betoog behandeld, maar worden 

190 Zie Stee in Schonke/SchrOder, StGB, o. c., pp. 654-655. 
191 BGH Beschl. v. 29.11.1985, NStZ 1986, pp. 217-218. 
192 BGH Beschl. v. 17.11.1995, NStZ 1996, pp. 328-329. 
193 Zie voor verdere rechtspraak Kleinknecht/Meyer-Gossner, StP0, o. c., pp. 946-950. 

Waarbij zich het probleem voordoet dat er tussen de verschillende strafkamers van het 
BGH nog onenigheid bestaat warmeer van een bijzonder ernstige mate van schuld 
sprake is. 

194 Zie Dreher/Trondle, StGB, o.c., p. 426. 
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elk voor zich en alleen voorzover van belang voor de bewezen verklaring 
van het telastegelegde, weergegeven. Overwegingen over de betrouwbaar-
heid van de verklaringen of tegenstrijdigheden in de verklaringen treft men 
zelden aan omdat de rechter niet alle getuigenverklaringen hoeft op te ne-
men en de wel opgenomen getuigenverklaringen evenmin integraal hoeft 
weer te geven. Het enige dat - voor het wettige bewijs althans - telt is dat het 
bewijs van het telastegelegde uit de bewijsmiddelen is af te leiden. De eisen 
die door de rechtspraak aan het bewijs worden gesteld, lijken in Duitsland 
zwaarder dan in Nederland maar om dit met overtuigend gewicht te kunrten 
stellen zou een analyse van de jurisprudentie inzake de motivering van het 
bewijs in Nederland en in Duitsland moeten worden gemaakt hetgeen de 
opdracht verre te buiten zou gaan. De grote verschillen in de omvang van de 
vonnissen van Duitse strafrechters vergeleken met die van Nederlandse 
strafrechters is vooralsnog een toereikende indicatie voor genoemd stand-
punt. 
Overigens is de omvang van de vonnissen afkomstig van de Strafrichter of 
het Schoffengericht enerzijds en die van de Grosse Strafkamer of het Schwurge-
richt anderzijds zeer verschillend. Amtsgerichts-vonnissen hebben een om-
yang van zes tot vijftien pagina's met een enkele uitschieter naar boven. Een 
en ander is sterk afhankelijk van de vraag of de verdachte bekend heeft, al 
dan niet eerder veroordeeld is en of er strafverzwarende of strafverlichtende 
omstandigheden aanwezig zijn. Landgericht- of Oberlandesgerichts-vonnissen 
zijn in de regel tientallen pagina's lang, maar vonnissen van honderden pa-
gina's zijn zeker niet uitzonderlijk. 

Een verkort vonnis 

In de loop van de jaren zijn enkele strafvorderlijke mogelijkheden gecreeerd 
voor een verkort vonnis (art. 267 lid IV StP0). Die mogelijkheid bestaat wan-
neer afgezien wordt van het instellen van een rechtsmiddel of niet tijdig een 
rechtsmiddel wordt ingesteld. Er zijn twee soorten verkorte vonnissen. 
Het ene beperkt zich tot het telastegelegde fell. Volstaan kan worden met de 
overweging dat het telastegelegde felt bewezen is en dat de verdachte straf-
baar is en met vermelding van de hoogte van de straf. De omvang van zo'n 
verkort vonnis bedraagt zelden meer dan een pagina. Het is alleen mogelijk 
als in een strafzaak slechts een geldstraf al dan niet in combinatie met ont-
zegging van de rijbevoegdheid wordt opgelegd. 
In geval een vrijheidsstraf wordt opgelegd kan, wanneer geen rechtsmiddel 
wordt ingesteld, volstaan worden met een vonnis waarin de bewezenver- 
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klaarde feitelijkheden (voorzover ze betrekking hebben op de bestanddelen 
van het strafbaar feit) zijn opgesomd en de toepasselijke wetsbepalingen zijn 
genoemd. Naar eigen inzicht kan het gerecht beslissen of bijvoorbeeld ook 
overwegingen inzake de straftoemeting moeten worden opgenomen. Dat 
hangt van de omstandigheden van het geval af. Zo'n vonnis is in de regel 
zeven a acht pagina's lang en is vergelijkbaar met het Nederlandse kop-
staartvonnis. 
Verkorte vonnissen komen, gelet op de voorwaarden waaronder een verkort 
vonnis mogelijk is, vrijwel alleen maar voor in zaken waarvoor het Amtsge-
richt bevoegd is. Verkorte vonnissen (de vroegere kop-staart vonnissen, art. 
138' en 365a-365` Sv) in meervoudige kamerzaken zijn veelal vrijsprekende 
vonnissen. Mondelinge vonnissen, zoals in Nederland bekend (o.a. art. 378 
Sv), zijn in Duitsland met mogelijk. 
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14. Afspraken ter beeindiging 
van het strafproces 

De lange duur van het strafproces en de problemen die dat voor de straf-
rechtspleging opleverde, hebben ertoe geleid dat het thema van de Verstan-
digung im Strafprozess 195  geleidelijk aan bespreekbaar is geworden. Sinds 
twee decennia is er een stortvloed aan literatuur over dit onderwerp ver-
sc_henen van voor- en tegenstanders van afspraken tussen procesdeelnemers 
geric.ht op het bespoedigen van de beeindiging van een strafproces. Rustte 
jarenlang op het thema een taboe, nu behoren afspraken in het strafproces tot 
een wijdverbreide praktijk. De zwaarbelaste Duitse strafjustitie zou zonder 
de praktijk van het maken van afspraken nauwelijks in staat zijn omvang-
rijke strafprocessen tot een goed einde te brengen. Aanvankelijk werden 
voornamelijk in processen waar de verdachte wegens economische delicten 
terecht moest staan, gewerkt met afspraken 196, maar nu worden ze gemaakt 
in omvangrijke strafprocessen, ongeacht de feiten waarvoor de verdachte 
terecht moet staan. 197  

Afspraken kunnen in verschillende stadia in het strafproces gemaakt wor-
den. Dat begint al tijdens het opsporingsonderzoek, waar in de praktijk nog-
al eens afspraken plegen te worden gemaakt tussen de raadsman en de offi-
cier van justitie over de omvang van dat onderzoek of over toepassing van 
dwangmiddelen.198  Het merendeel van de afspraken betreft evenwel het on-
derzoek ter terechtzitting. Die afspraken kunnen betrekking hebben op het 
geheel of ten dele afleggen van een bekentenis of op de bereidheid af te zien 
van het stellen van Beweisantriige, dan wel op intrekking daarvan. Karakteris-
tiek voor de afspraken in het strafproces is dat de bereidwilligheid van de 
verdachte en zijn raadsman om mee te werken aan de bespoediging van de 
strafprocedure, beloond moet worden. Veelvoorkomende beloningen zijn de 
toezegging dat een lagere straf dan gebruikelijk zal worden gevorderd en 

195 Zie voor een uitgebreide behandeling van dit fenomeen H.J. Scholten, De regiezitting in 
Duitsland, D&D 2000, pp. 671-694. 

196 Vgl. H. Dahs, Absprachen im Strafprozess, NStZ 1988, p. 153. 
197 Zie bijvoorbeeld BGH Urt. v. 10.6.1998, NJW 1999, pp. 370-372 waar het afspraken 

betrof in een strafproces tegen een vader die zijn minderjarige dochter in vijf jaar tijd 
honderden keren verkrachtte (247 feiten waren ten laste gelegd). 

198 Vgl. over de verschillende soorten afspraken J. Baumann, Von der Grauzone zur recht-
staatlichen Regelung, NStZ 1987, pp. 157-162. 
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opgelegd of dat de omvang van de telastelegging zal worden teruggebracht 
door toepassing van de artt. 154 en 154' StP0. Niet alle soorten afspraken 
zijn overigens geoorloofd. Zo mag geen sepot worden toegezegd van feiten 
die nog niet bekend zijn en waarvan dus nog niet vaststaat welke invloed ze 
hebben op de schuld. 199  Evenmin mag de afspraak zover gaan dat de ver-
dachte, voordat het vonnis gewezen is, zal toezeggen dat hij van het instellen 
van een rechtsmiddel zal afzien. 20° In de rechtspraak zijn door het Bundesver-
fassungsgericht en door het Bundesgerichtshof criteria ontwikkeld die de rech-
ter een houvast geven bij de beantwoording van de vraag welke afspraken 
wel en welke niet geoorloofd zijn. Bij de vaststelling van de criteria heeft het 
Bundesverfassungsgericht vooral gelet op de rechtsstatelijkheid van de afspra-
ken201  en heeft het Bundesgerichtshof op de strafprocesrechtelijke kanten gelet. 
Intussen is er zeer uitvoerige rechtspraak voorhanden over dit fenomeen. In 
een beslissing van de vierde Senat van het Bundesgerichtshol202  — die ook wel 
de Richtlinienentscheidung genoemd wordt — heeft de hoogste rechter in straf-
zaken acht voorwaarden opgesomd waaraan moet zijn voldaan wil een af-
spraak toelaatbaar zijn. Die acht voorwaarden kunnen als volgt worden sa-
mengevat: 203  
- bij de afspraak over de afloop van het strafproces moeten alle procesdeel- 

nemers zijn betrokken, in het bijzonder de lekenrechters en de verdachte; 
- de verdachte mag niet tot medewerking aan een afspraak gestimuleerd 

worden door hem bij weigering een zwaardere straf, of bij medewerking 
een wettelijk niet toelaatbaar voordeel in het vooruitzicht te stellen; 

- de rechter mag zich bij een afspraak niet vooraf op de hoogte van de op te 
leggen straf vastleggen; 

- het gerecht mag in ruil voor strafvermindering niet van de verdachte als 
tegenprestatie verlangen dat hij afziet van het instellen van een rechtsmid-
del; 

- de afspraak moet — na voorbereidende onderhandelingen in raadkamer — 
op de openbare zitting worden vastgelegd en in het procesverbaal van de 
zitting worden opgenomen; 

- het gerecht moet een rechtmatig tot stand gekomen afspraak honoreren; 

199 BGH Beschl. v. 12.4.2000 NStZ, pp. 495-496. 
200 BGH Beschl. v. 19.10.1999 NStZ 2000, pp. 96-100. 
201 BVerfG Beschl. v.27.1.1987 NStZ 1987, pp. 419-421. 
202 BGH lin. v.28.8.1997 BGHSt lid 43, pp. 195-212. 
203 In het arrest van het Bundesgerichtshof zijn de voorwaarden van allerhande kantteke-

ningen voorzien die hier niet behandeld kunnen worden. 
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- de op basis van een afspraak vastgestelde straf moet in overeenstemming 
zijn met de ernst van het feit en moet nog in verhouding staan tot schuld 
van de verdachte. Het gerecht mag 'den Boden schuldangemessenen Strafens 
nicht verlassen', en 

- het gerecht moet nagaan of de op grond van een afspraak afgelegde be-
kentenis geloofwaardig is. 

Na deze Richtlinienentscheidung heeft een andere kamer van het Bundesge-
richtshof recent twee voorwaarden afgezwakt 204 : de bekentenis van de ver-
dachte hoeft met op haar waarheidsgehalte onderzocht te worden, maar mag 
op diens woord voor waar worden gehouden, tenzij er twijfel over bestaat 
en verder mag de rechter wel vooraf bij het tot stand komen van een af-
spraak de bovengrens van de mogelijke bestraffing aangeven. 
Deze beslissing van het Bundesgerichtshof betekent evenwel niet dat de kritiek 
van de tegenstanders van afspraken verstomd is. Vooral Thomas Weigend — 
hoogleraar strafrecht aan de universiteit van Keulen en een van de meest 
toonaangevende Duitse strafrechtsjuristen 205  — blijft de rechtspraak van het 
Bundesgerichtshof op dogmatisch overtuigende grond sterk bekritiseren. 206  
Een en ander neemt evenwel niet weg dat de praktijk van het maken van 
afspraken een grote vlucht heeft genomen en dat vrijwel niemand twijfelt 
aan de dringende noodzaak om van die praktijk gebruik te maken om aan 
omvangrijke strafprocessen het hoofd te kunnen bieden. Wel wordt lang-
zaam maar zeker duidelijk dat het fenomeen van de afspraken een wettelijke 
regeling behoeft en dat bij het maken van zo'n regeling nog eens goed moet 
worden nagegaan of een verkorting van de strafprocedure niet op andere, 
minder ingrijpende wijze kan worden bewerkstelligd. In de afgelopen jaren 
zijn er tientallen voorstellen gedaan die zouden kunnen leiden tot het terug-
dringen van de omvang van het strafproces en vooral van de duur daarvan. 
Zolang evenwel met of nauwelijks consensus te vinden is over deze voor-
stellen, zal de praktijk van het maken van afspraken alleen maar toenemen 
en zal het Bundesgerichtshof alle zeilen moeten bijzetten om via zijn recht-
spraak controle uit te oefenen op problematische afspraken, mede omdat de 
verschillende strafkamers van het Bundesgerichtshof geenszins op een lijn zit- 

204 BGH Urt. v. 10.6.1998 NJW 1999, pp. 370-372. 
205 Weigend is o.a. co-auteur van H.H. Jescheck's Lehrbuch des Strafrechts. Algemeirter Teil, 

Duncker & Humblot, Berlin 1996. 
206 T. Weigend, Eine Prozessordnung fiir abgesprochene Urteile, NStZ 1999, pp. 58-63. 
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ten in hun uitspraken over de grenzen van de toelaatbaarheid van afspra-
ken.207  

Ook in Nederland zijn regiezittingen niet onbekend. Recente voorbeelden 
daarvan betreffen de door de Rechtbank Almelo gevoerde openbare verho-
ren inzake de vuurwerkramp te Enschede, waarin werd nagegaan of alle 
noodzakelijke informatie aanwezig was om tot een inhoudelijke beoordeling 
van de strafzaak tegen de verdachten te kunnen overgaan en de door het 
Hof Leeuwarden in de Puttense moordzaak gehouden regiezitting. Tijdens 
de regiezitting heeft de verdediging de mogelijkheid wensen inzake nader 
onderzoek naar voren te brengen. 208  Afspraken van dezelfde verstrekkende 
aard als in Duitsland in zwang lijken te komen, lijken in Nederland nog on-
bekend. 

207 Vgl. M. Kruse, Urteilsabsprachen in der neuesten Rechtsprechung des BGH, Strafverteidi-
gerforum 2000, pp. 146-149. 

208 Het fenomeen van de regiezitting is in Nederland relatief nieuw. Zie M. v.d. Horst, L.F. 
Keyzer-Ringnalda, H.C.D. Korvinus e2. Polarisatie in strijd met een goede procesorde, 
Trema 2000, pp. 185-197. 
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15. Hoger beroep en cassatie 

Bij de behandeling van de absolute competentie hebben we gezien dat 

slechts in beperkte mate tegen in eerste aanleg gewezen vonnissen hoger 

beroep openstaat. Tegen vonnissen van het Amtsgericht staat hoger beroep 

open op het Landgericht tenzij de opgelegde straf niet meer bedraagt dan vijf-

tien dagboeten, of tenzij de verdachte is veroordeeld tot een geldboete dan 

wel is vrijgesproken of de zaak is geseponeerd en het OM tot geen hogere 

straf dan 30 dagboeten had gerekwireerd. In dat geval staat beroep niet 

open, tenzij het beroep ontvankelijk wordt verklaard. Een beroep moet ont-

vankelijk worden verldaard (Die Berufung wird angenommen .... art. 313 StP0) 

als het niet op het eerste oog ongegrond is. Tegen vonnissen van het Landge-
richt staat geen hoger beroep open. Wel kan beroep in cassatie worden inge-

steld bij het Bundesgerichtshof. 
Ofschoon sinds de inwerkingtreding van het Wetboek van Strafvordering in 

1877 met zekere regelmaat discussies hebben plaatsgevonden over herzie-

ningen in het systeem van de rechtsmiddelen, 209  is het systeem nooit veran-

derd zij het dat de Revisionsgerichte - de cassatierechters - de laatste jaren 

steeds kritischer de Beweisvorgiinge en de feitenvaststelling zijn gaan toet-

sen.210  

De reden om bij zaken voor het Amtsgericht wel te voorzien in appel en bij 

zaken voor het Landgericht niet, is gelegen in het feit dat de wetgever voor de 

strafprocedure bij het Landgericht regels heeft opgesteld die een zeer zorg-

vuldig onderzoek naar de feiten moesten waarborgen. Een van die regels is 
collegiale rechtspraak met meerdere beroepsrechters. Voor de behandeling 

van strafzaken door het Amtsgericht gelden die regels niet of niet in volle 

omvang en maakt de wet het mogelijk dat volstaan kan worden met het veel 

sneller en minder precies vaststellen van de feiten. 211  Door hoger beroep 

209 Tijdens de 52 Deutschen Juristentag in 1978 in Wiesbaden is gesproken over het pread-
vies van Karl Peters 'Empfiehlt es sich, das Rechtsmittelsystem im Strafsachen, insbesondere 
durch die Einfiihrung eines Einheitsrechtsmittels, grundlegend zu tinderen', Band I Munchen 
1978, preadvies C. 

210 Vgl. E. Foth, Tatgericht, Revisionsgericht — wer wiirdigt die Beweise?DRiZ 1997, pp. 201- 
208. 

211 Volgens F. Bittmann, Zur Reformbediirftigkeit des Strafprozesses, DRiZ 2001, pp. 112-123, is 
het AG-proces 'unproduktiv, zeitaufwendig und unwiirdig kurz'. 
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open te stellen met een volledig nieuw feitenonderzoek kan het minder con-
scientieuze feitenonderzoek door het Amtsgericht 'ausgeglichen' worden,212  
omdat het hoger beroep betekent dat een geheel nieuw onderzoek ter te-
rechtzitting plaatsvindt, zij het dat het beginsel van de onmiddellijkheid 
door de wet in appelzaken minder wordt beklemtoond. Zo kan in appel vol-
staan worden met het voorlezen van de verklaringen van de in eerste aanleg 
gehoorde getuigen en kan onder omstandigheden worden afgezien van het 
voorlezen van schriftelijke stukken (artt. 332 en 249 lid 2 StP0). 

Recent is de discussie over de herziening van het systeem van rechtsmidde-
len in voile heftigheid opgelaaid. Bij het aantreden van de Regering Schroder 
kondigde de Bondsminister van Justitie aan dat zij een "grundlegende Rechts-
mittelreform' wilde doorvoeren en daarbij meer uniformiteit in het systeem 
van rechtsmiddelen wilde aanbrengen, hetgeen neer zou komen op een be-
perking van het recht op hoger beroep, omdat vrij algemeen de mening ge-
deeld wordt dat een dubbele toetsing — appel en cassatie — teveel van het 
goede is.20  
Ter voorbereiding van deze egrundlegende Reform' was het Max Planck Insti-
tut far auslandisches und internationales Strafrecht in Freiburg gevraagd een 
rechtsvergelijkend en empirisch onderzoek naar de rechtsmiddelen in te stel-
len.2" 
Uit het onderzoek komt naar voren dat het Duitse systeem van rechtsmid-
delen zich zeer wel kan meten met buitenlandse systemen en dat het uiterst 
effectief is. 2 I5  Er wordt relatief weinig van het appel gebruik gemaakt (in 13% 
van alle Amtsgerichts-vorinissen) en veel ingestelde hoger beroepen worden 
later ingetrokken (32%). Wel leidt een hoger beroep relatief vaak tot wijzi-
gingen in de motivering door het Landgericht. 

Het onderzoek toonde aan dat een ingrijpende herziening van het rechts- 
rniddelenrecht juridisch niet geindiceerd was. Met relatief geringe wijzigin- 
gen zou kunnen worden volstaan. Voorstellen voor zulke wijzigingen waren 

212 Vgl. over de wetgeschiedenis van het systeem van rechtsmiddelen M. Becker/J. Kinzig 
(Hrsg), Rechtsmittel Si Strafrecht, Bd. 2 Empirischer Tell, luscrim, Freiburg I. Br. 2000, 
pp. 3-12. 

213 H. Daubler-Gmelin (Bundesministerin der Justiz), Uberlegungen zim Reform des Straffiro-
zesses, Strafverteidiger 2001, pp. 359-363. 

214 M. Becker/J. Kinzig (Hrsg), Rechtsmittel im Strafrecht. Line international vergleichende 
Untersuchung zur Rechtswirklichkeit und Effizienz von Rechtsmitteln, Band 1: Rechtsverg-
leichender Tell, Band 2: Empirischer Tell, luscrim, Freiburg I. Br. 2000. 

215 Becker /Kinzig (Hrsg), Rechtsmittel im Strafrecht. Bd. 2, o.c., pp. 210-212. 
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reeds voorhanden. Zo had de Deutsche Richterbund tal van voorstellen216  ge-
daan. Deze voorstellen hebben een gemeenschappelijk element: een niet-ge-
motiveerd appel kan niet worden ingesteld. 

Tegen deze achtergrond heeft de minister van Justitie afgezien van haar 
voornemen te streven naar een ' veriinderte K6nzeption des Rechtsmittelsys-
tems'. 217  

Cassatie (Revision)218 

In 1999 behandelde het BGH 5.832 beroepen in cassatie in strafzaken (afkom-
stig uit alle 16 Deelstaten) en namen de OLG's in Nordrhein-Westfalen van 
1.233 beroepen in cassatie in strafzaken kennis. 
Cassatie kan worden ingesteld tegen in eerste aanleg gewezen arresten van 
een OLG, tegen vonnissen van het Schwurgericht, vonnissen van de grote 
strafkamer, appelvonnisen van de kleine strafkamer en vonnissen van het 
Amtsgericht (sprongcassatie). 
Cassatie moet bij het OLG worden ingesteld tegen appelvonnissen van het 
Landgericht en tegen vonnissen van het Amtsgericht (sprongcassatie) (art. 121 
GVG). 
Bij het BGH moet beroep in cassatie worden ingesteld tegen arresten in eer-
ste aanleg van het OLG en tegen vonnissen in eerste aanleg van het Landge-
richt (art. 135 GVG). Verder oordeelt het BGH als cassatierechter wanneer 
een OLG (in een cassatie tegen een uitspraak in hoger beroep) ter zake van 
een rechtsvraag een ander standpunt wil innemen dan eerder is ingenomen 
door een OLG of de BGH. 

Cassatie vindt plaats wegens schending of verkeerde toepassing van het 
recht (art. 337 lid 2 StP0) of wanneer sprake is van een absolute cassatie-
grond (art. 338 StP0). 219  
De toetsing in cassatie is in de loop der jaren steeds intensiever geworden 
zeker waar het de bewijsconstructie door de feitenrechter betreft. Een vonnis 

216 Zie over deze voorstellen, uitvoerig, H.Kintzi, Reform der Rechtsmittel im Strafsachen, 
DRiZ 2000, pp. 187-194. 

217 B.M.J. setzt neue Schwerpunkte, DRiZ 2000, pp. 468-469. 
218 Revisie of herziening (artt. 457-481 Sv) wordt in de StP0 een Wiederaufnahmeverfahren 

genoemd. 
219 Zie uitvoerig over de absolute cassatiegronden, P.J.P. Tak/J.A.W. Lensing, Vormver-

zuimen, Gouda Quint, Arnhem 1992, pp. 10-19. 
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waarin een denkfout gemaakt is of waarin algemeen erkende regels geba-
seerd op levenservaring dan wel wetenschappelijke inzichten of feiten van 
algemene bekendheid miskend worden, gaat onherroepelijk onderuit. Het 
BGH toetst bovendien of de rechter bij de waardering van het bewijs ook 
niet direct voor de hand liggende, maar zeer wel mogelijke, conclusies heeft 
overwogen en beredeneerd heeft verworpen. Dit laatste is in het bijzonder 
het geval als het bewijs vooral is samengesteld uit aanwijzingen of verden-
kingen.220  Het BGH kijkt overigens al zeer lang door de papieren muur. Zo 
bekijkt het BGH zelf vaak politieke of pornografische geschriften om zich 
een oordeel te kunnen vormen of de feitenrechter een juridisch juist oordeel 
gegeven heeft. 
Uit de rechtspraak van het BGH kan worden afgeleid dat wat de motivering 
betreft de lat zeer hoog wordt gelegd. Zeker waar het de bewijsconstructie 
betreft zijn de eisen die het BGH daaraan stelt veel zwaarder dan de eisen 
die de Nederlandse wet en de Hoge Raad stellen. 22I Anders dan zijn Duitse 
collega hoeft de Nederlandse strafrechter bijvoorbeeld geen verantwoording 
af te leggen van de keuze uit de beschikbare bewijsmiddelen, tenzij er be-
wijsverweren zijn gevoerd. Een bewezenverklaring op basis van twee getui-
genverklaringen, terwfil er tien getuigen onder ede hebben verklaard dat de 
verdachte onschuldig is, kan in Nederland niet met vrucht worden aange-
vochten222  maar zal in Duitsland direct tot cassatie leiden wegens een moti-
veringsgebrek, tenzij elk van de getuigenverklaringen gemotiveerd onbe-
trouwbaar of onjuist is bevonden. Klachten over de ontoereikendheid van 
het bewijs slagen bij de Hoge Raad zelden, omdat er nauwelijks nog bewijs-
minima zijn. Dat betekent ook dat het vonrtis wat het bewijs betreft tot het 
meest minimale beperkt kan worden, mits ieder onderdeel van de bewezen-
verklaring maar op e'en bewijsmiddel steunt. Ook dit zou in Duitsland de 
toets der kritiek niet doorstaan. 223  

220 Zie H. Dahs/H. Dahs, Die Revision im Strafprozess, Verlag C.H. Beck, Munchen 1993, 
Rndnrs. 332 e.v. 

221 Vgl. A.J.A. van Dorst, Cassatie in strafza ken, Tjeenk Willink, Deventer 1998. 
222 Van Dorst, Cassatie, o.c., pp. 204-205. 
223 Dahs/Dahs, Revision, Rridnr. 252. 
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Conclusie 



Conclusie 

In sommige hoofdstukken, vooral in die over het strafproces, is in detail op 
een aantal aspecten nader ingegaan. Op het eerste oog lijken deze niet van 
belang voor de verklaring van het verschil in omvang van het strafrechtelijk 
apparaat, maar slechts voor de verklaring van het verschil in de duur van 
een strafzaak. Bij nadere beschouwing evenwel blijken de verklaringen voor 
het verschil in de duur van een strafzaak ook van belang voor de verklaring 
van het verschil in omvang van het strafrechtelijk apparaat. Het maakt voor 
de werkdruk - en dus voor de mogelijkheid van de officier van justitie en de 
rechter per zitting een X aantal zaken af te doen - nogal een verschil of het 
onmiddellijkheidsbeginsel wel of met centraal staat in de strafrechtspleging. 
Het strak vasthouden aan het onmiddellijkheidsbeginsel leidt ertoe dat in 
Duitsland per rechter aanzienlijk minder zaken kunnen worden afgehandeld 
dan in Nederland het geval is. Ook de ruime mogelijkheid volgens Duits 
recht om Beweisantri-ige te stellen en de noodzaak de afwijzing van een Be-

weisantrag tijdens de loop van het onderzoek ter terechtzitting uitvoerig te 
motiveren, brengt met zich mee dat de zittingsrechter minder tijd heeft voor 
andere zaken en leidt ertoe dat per rechter minder zaken kunnen worden 
afgehandeld dan in Nederland. 
Hetzelfde geldt voor de uitvoerigheid van vonnissen. De nauwkeurige be-
schrijving van de inhoud van een Duits vonnis is nodig om een goed beeld te 
krijgen van het tijdsbeslag waartoe zo'n vonnis leidt. Het maakt voor de 
werkdruk van een rechter nogal wat uit of hij kan volstaan met het opsom-
men van de bewijsmiddelen, zoals dat in Nederland mogelijk is, of dat van 
hem geeist wordt dat hij gemotiveerd aangeeft waarom hij de verklaring van 
getuige A wel voor het bewijs bezigt en de verklaring van getuige B niet, ze-
ker als de rechter de tegenstrijdigheden in de verklaringen gemotiveerd 
moet uiteenzetten om de geloofwaardigheid van de voor het bewijs te bezi-
gen getuigenverklaring te onderbouwen. 
Hetzelfde geldt voor de motivering van de op te leggen straf. De zeer uitvoe-
rige strafmaatmotiveringen in Duitse vonnissen zijn aanzienlijk tijdrovender 
dan de veelal beperkte strafmaatmotiveringen in Nederlandse vonnissen. 
Doordat het BGH de motivering van de strafmaat aanzienlijk kritischer 
toetst dan de HR, en doordat in de rechtspraak voor die strafmaatmotivering 
uitgebreide voorschriften zijn ontwikkeld, is de Duitse rechter ook bij de 
strafmaatmotivering tot de uiterste zorgvuldigheid gedwongen. 
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Zonder uitvoerige beschrijving van deze aspecten van het strafproces zou 
ten onrechte het beeld kunnen ontstaan dat de strafrechterlijke werkzaamhe-
den in beide landen vergelijkbaar zouden zijn en dus evenveel tijd in beslag 
zouden nemen. 

Wat voor de Duitse rechter geldt, gaat evenzeer op voor de Duitse officier 
van justitie. De doorwerking van het legaliteitsbeginsel en het ontbreken van 
een politiesepot leiden tot een aanzienlijk omvangrijkere stroom dossiers 
naar het parket. Een aanmerkelijk deel van de ingekomen strafzaken wordt 
al dan niet voorwaardelijk geseponeerd. Voor een systeem waaraan het le-
galiteitsbeginsel ten grondslag ligt, is dit opmerkelijk, maar gegeven blijft 
dat ten aanzien van alle ingekomen strafzaken het OM wel een beslissing 
moet nemen. Al zijn sepotactiviteiten, zijn 'transactiebeslissingen' en zijn 
dagvaardingen zijn veel tijdrovender dan die van zijn Nederlandse collega, 
omdat de wet een schriftelijke juridische onderbouwing van de sepot- of 
vervolgingsbeslissingen vereist en voorts de dagvaardingen aanzienlijk om-
vangrijker zijn, omdat een ad-informandum-voeging onbekend is. 
Daarbij komt dat noch de Duitse rechter, noch de officier van justitie bij zijn 
werkzaamheden ondersteurting vindt door gerechts- of parketsecretarissen. 
Deze plegen binnen de Nederlandse strafrechtspleging voor een aanzienlijke 
werklastverlichting van rechter en officier te zorgen. Het overgrote deel van 
de beslissingen over sepot, transactie of dagvaarding wordt genomen door 
parketsecretarissen. Vrijwel de gehele zittingsvoorbereiding is in hun han-
den. Zij formuleren de dagvaarding, controleren het dossier op compleet-
heid, toetsen de zaak op bewijsbaarheid, en zorgen ervoor dat de zittingsoffi-
cier over voldoende gegevens beschikt om de zaak op de zitting te kunnen 
behandelen. 
Wat de gerechtssecretarissen betreft, zij plegen op basis van instructies van 
de zittingsrechters en op basis van de uitkomst van de discussies in raadka-
mer, het conceptvonnis te formuleren. Dit alles is in Duitsland onbekend. 

Naast verschillen in de afhandeling van strafzaken, die leiden tot een ver-
zwaring van de werklast van de Duitse rechter en officier van justitie, zijn er 
ook verschillen in de werkwijze, die leiden tot verlichting van de werklast. 
Een van die verschillen is het ontbreken in Duitsland van het zogenaamde 
driehoeksoverleg. Het ontbreken daarvan is te herleiden tot het gegeven dat, 
anders dan in Nederland, het vaststellen van de criminele politiek in Duits-
land zaak is van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, voor zover het gaat 
om het stellen van prioriteiten en posterioriteiten van het politieoptreden, en 
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van het Ministerie van Justitie voor zover het gaat om het stellen van priori-
teiten en posterioriteiten van de strafrechtelijke rechtshandhaving door het 
OM. 
Een overlegcultuur zoals deze in de loop der jaren in Nederland is ontstaan, 
kent men in Duitsland niet. Deze overlegcultuur hangt mede samen met de 
ontwikkeling die het opportuniteitsbeginsel heeft doorgemaakt. Aanvanke-
lijk was, zo blijkt uit de Memorie van Toelichting bij het Wetboek van Straf-
vordering, het doel van het opportuniteitsbeginsel aan het legaliteitsbeginsel 
zijn scherpte te ontnemen. Sinds de zeventiger jaren is het opportuniteitsbe-
ginsel geleidelijk aan steeds meer een beleidsinstrument geworden om de 
groeiende stroom strafzaken in te dammen, dan wel effectief en efficient af te 
wikkelen. Het zorgvuldig gebruik van het opportuniteitsbeginsel als be-
leidsinstrument vergt veel overleg, onder andere binnen de driehoek politie-
bestuur-openbaar ministerie en binnen het openbaar ministerie zelf. In 
Duitsland is dit fenomeen onbekend. Dat betekent dat het Duitse OM nau-
welijks een partner is bij de vaststelling van het vervolgingsbeleid. De tijd 
die Nederlandse officieren van justitie begteden aan extern en intern overleg, 
blijft in Duitsland beschikbaar voor de athandeling van strafzaken. 
Een ander verschil, dat van belang is voor de omvang van de rechterlijke 
macht, betreft de competentie van de enkelvoudige strafrechter. In Duitsland 
kunnen door de enkelvoudige rechter aanzienlijk zwaardere strafzaken wor-
den afgehandeld dan door de Nederlandse politierechter. Die kan immers 
geen hogere straf opleggen dan zes maanden gevangenisstraf. In Duitsland 
is de enkelvoudige rechter bevoegd in strafzaken, die naar verwachting tot 
geen hogere straf dan twee jaar gevangenisstraf zullen leiden. Wanneer de 
enkelvoudige rechter wordt bijgestaan door twee lekenrechters, is hij be-
voegd in strafzaken voor zover geen zwaardere vrijheidsstraf dan vier jaar 
gevangenisstraf te verwachten is. 
Voorgaande constatering dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen de 
wijze van afdoening van strafzaken in Duitsland en Nederland, houdt een 
mogelijke verklaring in voor het verschil in omvang van het strafrechtelijk 
apparaat in Nederland en Nordrhein-Westfalen. Die verschillen, die hun 
doorwerking hebben in het tijdsbeslag nodig voor de afdoening, dwingen tot 
de noodzaak om bij met Nederland vergelijkbare criminaliteitscijfers en 
doorlooptijd, aanzienlijk meer capaciteit in te zetten. De vraag of die extra 
capaciteit alleen al nodig is om aan het extra tijdsbeslag te kunnen voldoen, 
dan wel of een deel van die extra capaciteit er ook toe leidt dat de ge-
middelde werkdruk van de Duitse rechters vergeleken met die van hun Ne-
derlandse collegae lager ligt, valt zonder nader onderzoek niet vast te stel- 

153 



len. Een gedetailleerde tijdschrijving bij een aantal parketten en gerechten in 
beide landen zou een antwoord op die vraag kunnen opleveren. 

Op basis van alle beschikbare cijfers hebben we in absolute zin kunnen vast-
stellen dat Nordrhein-Westfalen ruim twee keer zoveel rechters telt als Ne-
derland. Uitgaande van vergelijkbare criminaliteitscijfers en vergelijkbare 
inwoneraantallen, telt NRW ook ruim twee keer zoveel officieren van justi-
tie. Daaruit mag niet zonder meer de conclusie worden getrokken dat de 
werkdruk van de Duitse rechter en officier van justitie de helft lager is dan 
die van zijn Nederlandse collega. 
De wijze van afdoening van strafzaken is in Duitsland veel bewerkelijker 
dan in Nederland. Ter nadere adstructie hebben we hieronder de belangrijk-
ste verschillen in wijzen van afdoening, de bewerkelijkheid daarvan en an-
dere factoren die de werklast mede bepalen, nog eens op een rijtje gezet, 
waarbij we die factoren een + geven als ze werklastverhogend zijn en een - 
als deze werklastverlagend zijn, waarbij we de aantekening maken dat de 
omvang van werklastverhoging of -verlaging zonder nader onderzoek niet 
vast te stellen is. 

Nederland 	NRW 
laag/hoog ophelderingspercentage 
wel/geen politiesepot 
beperkte/ruirnere competentie enkelvoudige rechter 
wel/geen parketsecretarissen 
wel/geen gerechtssecretarissen 
wel/geen rechter-plaatsvervangers 
wel/geen driehoeksoverleg 
wel/geen beleidsoverleg 
geen/wel executierechter 
geen/wel administratieve ondersteuning door serviceteams + 
geen/wel gemotiveerde sepotbeslissingen 
geen/wel toestemming rechter bij sepot 
wel/geen art. 12 Sv-procedure 
transactiemogelijkheid 
strafbefehlsprocedure 	 — 
beperkte/ruime omvang dagvaarding 
beperkt/onbeperkt onmiddellijkheidsbeginsel 
geen/wel rechtsingangsprocedure 
geen/wel verzoeken tot nadere bewijsverkrijging 

Beweisantrage 
beperkte/uitvoerige bewijs- en strafmotivering 
wel/geen hoger beroep tegen MK-zaken 

Een cynicus zou op grond van het vorenstaande kunnen opmerken dat de 
resultaten, die in Duitsland bereikt worden op het gebied van de afdoening 
van strafzaken, vergelijkbaar zijn met die in Nederland, maar dat die resul- 
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taten gerealiseerd worden tegen aanmerkelijk hogere kosten, en dat in Ne-
derland bij de afdoening van strafzaken aanmerkelijk efficienter wordt ge-
werkt. 
Het valt niet te ontkennen dat in Duitsland bij de strafrechtspleging de effi-
ciency geen factor van overwegende betekenis is. Het voor Nederland zo 
karakteristieke pragmatisme — op alle terreinen en ook op het terrein van de 
strafrechtspleging beleden — is in Duitsland niet geheel onbekend — denk 
maar aan de regiezittingen — maar wordt altijd getoetst aan de doctrine en 
wordt daardoor juridisch ingekaderd. Een zuiver pragmatische benadering 
is ook moeilijk te rijmen met de hoge eisen die de wet en de rechtspraak 
stellen aan de strafrechtelijke rechtshandhaving. Vooral de in de Duitse 
Grondwet geformuleerde beginselen en de rechtspraak van het Bundesverfas-
sungsgericht over de doorwerking van die beginselen in de rechtspraktijk zijn 
zeer bepalend voor de kwaliteit van de rechtspraak, omdat de wet en de 
rechtspraak hoge eisen stellen aan de afdoening van strafzaken. Dat kost 
mankracht en dus geld. Dat geld wordt er door de politiek voor uitgetrok-
ken. Uit niets blijkt dat de politiek aanstuurt op verlaging van de kwaliteits-
eisen ten gunste van de efficiency. Wel wordt eraan gewerkt eventuele uit-
wassen, waartoe het systeem kan leiden, in te dammen. 

In het voorgaande is genoegzaam aangetoond dat op een aantal onderdelen 
van de strafrechtspleging in Nederland de juridische lat lager ligt dan in 
Duitsland. Twee aspecten van de strafrechtspraak — de *waarheidsvinding en 
de straftoemeting — zullen we voor het verschil in de hoogte van de juridi-
sche lat in Nederland en Duitsland nog eens belichten. 
Anders dan in Duitsland behoeft de Nederlandse rechter zijn selectie en 
waardering van de door hem gebruikte bewijsmiddelen niet te motiveren. In 
het bijzonder behoeft de rechter in zijn vonnis geen rekenschap af te leggen 
van zijn oordeel over de betrouwbaarheid van het door hem geselecteerde 
bewijsmateriaal, door dat te vergelijken met het niet-geselecteerde materiaal. 
Dit uitgangspunt is vaste jurisprudentie van de Hoge Raad, zij het dat in de 
wet en de rechtspraak uitzonderingen op de regel zijn geformuleerd. Even-
min behoeft de rechter gemotiveerd aan te geven in welke mate zijn innerlij-
ke overtuiging verankerd is in de door hem gebruikte wettige bewijsmidde-
len. 
Een en ander heeft tot gevolg, mede gelet op de voor het Nederlandse be- 
wijsstelsel geldende minimale minimumeisen (o.a. artt. 341 lid 4, 342 lid 3 en 
344a Sv), dat uit het vonnis nauwelijks te lezen is welke waarheid door de 
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rechter is vastgesteld en op basis van welke redeneringen de rechter tot de 
bewezenverklaring is gekomen. 
De wettelijke regeling van het bewijs en de wijze waarop de Hoge Raad deze 
heeft uitgelegd, leiden ertoe dat de toereikendheid van bewijs snel wordt 
aangenomen. De rechterlijke overtuiging zal dan een groot gewicht krijgen 
bij de bewezenverklaring. Dat deze rechterlijke overtuiging niet nader ge-
motiveerd hoeft te worden, maakt de transparantie van zijn uiteindelijke be-
slissing er niet groter op en roept direct de vraag op of dit geen invloed heeft 
op de kwaliteit van de rechterlijke vonnissen. 
In dit licht is ook van belang dat het bewijs ter zitting veelal uit de tweede 
hand is. In ieder geval is dan van het grootste belang dat het bewijsmateriaal 
zo lonmiddellijk' mogelijk in de processen-verbaal is terechtgekomen. Daar-
over kunnen twijfels bestaan, nu het in het proces-verbaal gerelateerde veelal 
reeds een vertaalslag heeft doorstaan. Het Duitse systeem van de onmiddel-
lijkheid biedt de rechter veelal authentieker bewijs. 

Wat de straftoemeting betreft, valt vooral op dat, vergeleken met Duitsland, 
in Nederland van een dogmatisch goed ontwikkeld straftoemetingsrecht 
nauwelijks sprake is. Dat hangt grotendeels samen met het gegeven dat de 
wet slechts spaarzaam criteria formuleert voor de straftoemeting en everimin 
zware eisen stelt aan de strafmaatmotivering. De rechter kan zich derhalve 
bij de motivering van de straftoemeting tot het hoogst noodzakelijke beper-
ken, zonder de kans te lopen door de Hoge Raad op de vingers te worden 
getikt. 
Het komt sporadisch voor dat de straftoemetingsmotivering niet voldoet aan 
de minimale wettelijke eisen. Veel jurisprudentie over de straftoemeting en 
de daarbij te hanteren criteria is er dan ook niet. Door het ontbreken van in 
de wet en rechtspraak voor de straftoemeting ontwikkelde criteria heeft de 
rechter weinig aanknopingspunten voor de straftoemeting in individuele 
gevallen. Daarbij komt dat de straftoemetingsvrijheid van de Nederlandse 
rechter aanzienlijk ruimer is dan die van zijn Duitse collega. Voor de inzich-
telijkheid van de in het concrete geval opgelegde straf zouden strengere ei-
sen aan de straftoemetingsmotivering en een kritische toetsing daarvan tot 
op cassatieniveau een gunstige invloed hebben. De ervaring in Duitsland 
leert dat een kritischer houding van de cassatierechter buitengewoon vrucht-
baar is geweest voor de ontwikkeling van een volwassen straftoemetings-
recht. 
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Nu de roep om een nieuw Wetboek van Strafvordering luider wordt, lijkt 
het dringend gewenst een analyse te maken van de beginselen waaraan moet 
worden voldaan om een kwalitatief hoogstaand strafproces te kunnen ver-
wezenlijken. De rechtsvergelijking kan hiertoe interessante aanzetten bieden. 
Voor zover bekend heeft een uitvoerig en integraal rechtsvergelijkend on-
derzoek naar die beginselen in Nederland nog niet plaatsgevonden. 

157 



Samenvatting 

Op verzoek van het Directoraat-Generaal Rechtshandhaving is een onder-
zoek gedaan naar de omvang van het strafrechtelijke apparaat in Nederland 
en Nordrhein-Westfalen. Dat onderzoek vloeide voort uit een constatering in 
het rapport luridische infrastructuur in internationaal perspectief' dat het 
Nederlandse openbaar ministerie een kleine omvang heeft in vergelijking 
met andere landen en in vergelijking met de omvang van de criminaliteit. In 
genoemd rapport wordt de veronderstelling geuit dat de oorzaak hiervoor 
een afwijkende organisatiestructuur van het Nederlandse openbaar minis-
terie ten opzichte van het buitenland zou zijn. 
Er bestaan cijfers over de omvang van de rechterlijke macht, de 'rechter-
dichtheid', in verschillende Europese landen en Nederland bevindt zich in 
de groep van landen met een relatief lage rechterdichtheid. 
Toch zeggen die cijfers weinig over de vraag of de omvang van de rechter-
lijke macht klein of groot is in vergelijking met andere landen, omdat zo'n 
oordeel met alleen gebaseerd kan zijn op een vergelijking van de aantallen 
rechters en officieren van justitie per 100.000 inwoners, maar ook moet wor-
den gerelateerd aan de aard en de omvang van de criminaliteit alsmede aan 
de wijze van afdoening daarvan. 

Bestudering van de wijze van afdoening in beide landen toont aan dat er be-
langrijke verschillen bestaan in de organisatiestructuur en taakafbakening 
tussen staande en zittende magistratuur en de politie en bij de afdoening van 
strafbare feiten in Nederland en Nordrhein-Westfalen. Verder blijken de ver-
schillen in het opsporings- en vervolgingsbeleid, in de rechts- en procescul-
turen, alsmede in de regelgeving van beide landen mede bepalend te zijn 
voor de verschillen in omvang van het strafrechtelijk apparaat. 

Probleemstelling 

De probleemstelling voor dit onderzoek is als volgt geformuleerd: 
• in welke mate zijn Nordrhein-Westfalen en Nederland vergelijkbaar aan 

de hand van bestaande kerncijfers op 
- demografisch (inwonertal, gebiedsgrootte, bevolkingsdichtheid en - 

samenstelling); 
- sociaal-economisch (verstedelijking, economische structuur, werkloos-

heid, inkomensniveau en -verdeling); en 
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— strafrechtelijk (aantal misdrfiven en overtredingen, inzet op preventie, 
aantal gerechtelijke onderzoeken, procedures en veroordelingen) ge-
bied? 

• welke zijn de overeenkomsten en verschillen in de personele omvang van 
(verschillende delen van) de staande en zittende magistratuur en politie 
in Nordrhein-Westfalen en Nederland in absolute zin en gerelateerd aan 
de gebruikte kerncijfers? 

• zijn deze resultaten te verklaren uit (verschillen in) de organisatiestruc-
tuur, taakafbakening of functieverdeling tussen staande en zittende ma-
gistratuur en politie (en eventueel andere organisaties) in Nordrhein-
Westfalen en Nederland? Zo ja, hoe? 

• zijn deze resultaten te verklaren uit verschillende keuzes in Nordrhein-
Westfalen en Nederland ten aanzien van opsporings-, sepot-, transactie-
en vervolgingsbeleid of verschillende aanwending van financiele perso-
nele en andere middelen? Zo ja, hoe? 

• welke rol spelen verschillen in de (straf)rechts- en procesculturen in 
Nordrhein-Westfalen en Nederland als verklarende factor en zijn er an-
dere relevante verklarende factoren? Zo ja, welke en waarom? 

Reikwijdte van het onderzoek 

Het onderzoek kent beperkingen. De vaststelling van de omvang van het 
strafrechtelijke apparaat is beperkt tot de omvang van de politie, het OM en 
de zittende magistratuur. De executie van sancties blijft buiten beschouwing. 
Ofschoon de executie niet als een verklarende factor werd gezien voor de 
omvang van de magistratuur, wordt er toch enige aandacht aan besteed, 
omdat anders dan in Nederland de Duitse strafrechter zeer intensief betrok-
ken is bij de ten uitvoerlegging van vrijheidsstraffen. 

In het bestek van dit onderzoek is het niet doenlijk aan te geven wat de om-
yang van de politie is ter uitvoering van enerzijds de preventieve en ander-
zijds de repressieve politietaken. Deze taken worden door elkaar uitgevoerd 
en worden niet apart geregistreerd. Ervan uitgaande dat de politietaken in 
Nederland niet wezenlijk afwijken van die in Nordrhein-Westfalen, zijn de 
cijfers van de omvang van het totale politieapparaat in Nordrhein-Westfalen 
gegeven alsmede de cijfers van elk van de verschillende politiediensten. 
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Werkwzjze 

Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief en een meer kwalitatief deel. 
In het kwantitatieve deel wordt Nordrhein-Westfalen als land geintrodu-
ceerd en wordt onderzocht in hoeverre deze Duitse deelstaat met Nederland 
kan worden vergeleken. De vergelijking spitst zich toe op demografische en 
macrosociale gegevens, die doorgaans in verband worden gebracht met cri-
minaliteit. Vervolgens wordt onderzocht in hoeverre de aard en de omvang 
van de criminaliteit in de twee landen overeenkomen, c.q. verschillen en in 
welke mate dit geldt voor de wijze waarop politie en justitie daartegen op-
treden. 
Voor het kwalitatieve deel van het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met 
een zestigtal politiefunctionarissen, medewerkers van ondersteunende justi-
tiediensten, officieren van justitie, rechters en ambtenaren van de ministeries 
van Justitie en van Binnenlandse Zaken van Nordrhein-Westfalen. De infor-
matie die uit deze gesprekken is verkregen, is deels gebruikt voor de sfeer-
tekening die in het rapport gegeven wordt van de strafrechtelijke bedrijfs- en 
rechtscultuur in Nordrhein-Westfalen. 

Een uitvoerige literatuurstudie, alsmede bestudering van tientallen dossiers, 
dagvaardingen en vonnissen en het bijwonen van zittingen om bij eerdere 
studies opgedane ervaring en kennis te actualiseren, vormt de basis voor de 
beschrijving van de juridische verschillen in de wijze van afdoening van 
strafzaken in Nordrhein-Westfalen en Nederland. Ruime verwijzing naar de 
bronnen maakt het mogelijk verdiepte kennis of informatie op onderdelen of 
details te verkrijgen. 

Ervan uitgaande dat de lezer inzicht heeft in de Nederlandse wijze van af-
doening van strafzaken, is afgezien van een beschrijving daarvan, maar is de 
beschrijving van de wijze van afdoening van strafzaken in Nordrhein-West-
falen gericht op die elementen die wezenlijk afwijken van de Nederlandse 
tegenhanger. 

Overeenkomsten en verschillen 

In hoeverre kunnen Nederland en Nordrhein-Westfalen eigenlijk worden 
vergeleken? Vooropgesteld moet worden dat aan het vergelijken van landen 
de nodige haken en ogen zitten. De vergelijking zal noodgedwongen globaal 
zijn en om die reden zal de onderzoeker al snel als kritiek krijgen dat hij of 
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zij appels met peren vergelijkt. De kritiek treft nog het minst doel wanneer 
twee aangrenzende landen worden vergeleken, zoals Nederland en Nord-
rhein-Westfalen. Niettemin realiseren wij ons dat op de conclusie van het 
eerste hoofdstuk van deze studie het nodige valt af te dingen. Deze luidt dat 
Nordrhein-Westfalen en Nederland, gelet op een aantal demografische en 
macrosociale gegevens die doorgaans in verband worden gebracht met cri-
minaliteit, redelijk vergelijkbaar zijn. Gelet op deze uitkomst van het onder-
zoek was het voor ons in zekere zin geen verrassing, dat ook de aard en om-
yang van de criminaliteit in de twee landen grosso modo vergelijkbaar is. De 
verschillen lijken zich vooral voor te doen in de aanpak van criminaliteit. 
Een van de opmerkelijkste resultaten van het onderzoek is dat het gemid-
delde ophelderingspercentage in Nordrhein-Westfalen drie maal zo hoog is 
als in Nederland. Niet echt duidelijk is waaraan dit verschil moet worden 
toegeschreven. Er ligt geen verschil in definitie aan ten grondslag en even-
mm is het aannemelijk dat de Duitse politie zoveel capabeler is dan haar Ne-
derlandse collega's. Het verschil kan ook niet worden herleid tot een verschil 
in sterkte van de recherche. Voor zover wij hebben kunnen vaststellen, is die 
in de beide landen vergelijkbaar. Opvallend is wel dat het gemiddelde op-
helderingspercentage in Nederland de afgelopen decennia voortdurend is te-
ruggelopen, terwij1 dit in Nordrhein-Westfalen zo niet gestegen, dan toch 
minstens gelijk is gebleven. 
Het verschil in ophelderingspercentage tussen Nederland en Nordrhein-
Westfalen kan bij een vergelijkbare omvang van de criminaliteit niet anders 
dan tot een groter aantal verdachten leiden. Het verschil in het aantal beken-
de verdachten in Nederland en Nordrhein-Westfalen, zoals dit naar voren 
komt uit de politiecijfers, is overigens minder groot dat men op basis van het 
ophelderingspercentage zou mogen verwachten. Dit heeft te maken met de 
manier van registreren. In beginsel wordt namelijk in Nordrhein-Westfalen 
iemand die van meerdere gelijksoortige delicten wordt verdacht, anders dan 
in Nederland, slechts eenmaal geteld. 
Mede vanwege het hiervoor genoemde verschil in aantal verdachten moet 
het OM in Nordrhein-Westfalen aanzienlijk meer zaken affiandelen dan het 
OM in Nederland. Het verschil is zelfs aanmerkelijk groter dan men zou ver-
wachten. Dit komt doordat in Duitsland zaken die niet worden opgehelderd 
— anders dan in Nederland — ten parkette worden ingeschreven en als een 
afdoening OM worden geregistreerd. Het gros van de andere zaken die door 
het OM in Nordrhein-Westfalen worden afgedaan, wordt veelal onvoor-
waardelijk geseponeerd. Sepot is een afdoeningsvorm die de laatste jaren in 
Nordrhein-Westfalen kwantitatief steeds belangrijker is geworden. In vele 
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gevallen is daartoe echter wel toestemming van de rechter vereist. De trans-
actie als afdoeningsmiddel kent men in Duitsland niet. Wat daarop lijkt, is 
het strafbevel. Strafbevelen worden weliswaar door het OM 'aangedragen', 
maar het is de rechter die er zijn fiat aan moet geven. 
Het Duitse strafproces eindigt, vergeleken met dat in Nederland, minder 
vaak in een veroordeling of schuldigverklaring. In Nederland verklaart de 
rechter in meer dan 90% van de gevallen de verdachte schuldig. In Nord-
rhein-Westfalen daarentegen maken veroordelingen 'slechts' ruim drie 
kwart van de rechterlijke beslissingen uit. Ingeval van veroordeling legt de 
rechter in meer dan twee derde van de gevallen een geldboete op. In 17,5% 
van de gevallen legt hij een gevangenisstraf op. Een derde daarvan is voor-
waardelijk. De Nederlandse rechter legt in ongeveer vier op de tien gevallen 
van strafoplegging een geldboete op. In ongeveer 45% van de gevallen legt 
hij een gevangenisstraf op, die in meer dan de helft ervan geheel of gedeel-
telijk voorwaardelijk is. De Duitse rechter legt dus minder vaak een onvoor-
waardelijke gevangenisstraf op. Deze is gemiddeld wel beduidend langer 
dan in Nederland. 
Men zou het beeld aldus kunnen samenvatten. De hoeveelheid ter kennis 
van de politie gekomen criminaliteit in de twee landen is in grote lijnen ver-
gelijkbaar. Vanwege het beduidend hogere ophelderingspercentage is de 
werklast voor de staande en zittende magistratuur in Nordrhein-Westfalen 
aanmerkelijk groter. Het OM doet weliswaar veel zaken zelf af, maar in veel 
gevallen kan het dit met zonder instemming van de rechter. Het aantal za-
ken dat het OM aan de rechter voorlegt, is tussen de anderhalf en twee maal 
zo groot als in Nederland. De rechter in Nordrhein-Westfalen legt vervol-
gens niet zo gauw een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op, maar in het 
geval dat hij dit wel doet, is deze gemiddeld aanmerkelijk langer. 
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Stroomschema opsporing en afdoening van criminaliteit; Nederland in  vergelijking met Nordrhein-Westfalen, 1999 
geregistreerde misdrijven 	 Nederland 

ter kennis van de pantie gekomen 	 1.284300 

opgehelderde misdrijven 	 194.200 
bekende verdachten 	 267.200 
ten parkette ingeschreven zaken 	 234.700 
afgedaan 	 229.600 

OM: 	 114.451 	 reciter: 	115.062 

technisch sepot 	13% 	 voeging 	 4% 
beleidssepot 	10% 	 vrijspr./ontsl. 
transactie 	 58% 	 van rechtsverv. 	4% 
voeging/overig 	19%    	schuldigverkl. 	92% 

straroplegging 	 105.156 

geheel/deels onv. gev. straf 	25% 
voorw. gevangenisstraf 	 11% 
geldboete + gev. straf 	 8% 
geldboete 	 40% 
overig/onbekend 	 16% 

Voor eon toelichting op het stroomschema wordt 'crwezen naar de toelichting bij de cijfers voor Nederland (pp. 19-24) en Nordrhein-Westfalen (pp. 25-39). 

Nordrhein-Westfalen 

1331.679 

667.150 
437.040 
968.703 
972.349 

OM: 	 710.733 	 yechter: 	 261.616 

voorw. sepot 	7% 	 bij vonnis afgedaart 239.097 
onvoorw. sepot 31% 	 vrijspraak 	 3% 
opgelegd 	 40% 	 beeindiging proces 	20% 
anderszins 	22% 	 veroordeling 	 77% 

strafoplegging: 	183.684 

onv. gev.straf 	 6% 
voorw. gev. straf 	12% 
geldstraf 	 69% 
overige 	 14% 



Het hierboven geschetste beeld maakt inzichtelijk waarom het aantal officie-
ren van justitie en het aantal rechters in Nordrhein-Westfalen meer dan twee 
maal zo groot is als in Nederland. Het maakt tevens inzichtelijk waarom de 
doorlooptijden in Nordrhein-Westfalen desondanks niet langer zijn dan in 
Nederland. Het genoemde verschil in tal en last is echter slechts een deel van 
de verklaring voor het verschil in bezetting van de staande en zittende magi-
stratuur. De verklaring moet voor een vermoedelijk groter deel worden ge-
zocht in de bewerkelijkheid van de afdoening. Deze vloeit voort uit verschil-
len in de infrastructuur, organisatiestructuur en processtructuur tussen Ne-
derland en Nordrhein-Westfalen. Waarin zitten nu deze verschillen? 
Allereerst valt op dat de competentieverdeling over enkelvoudige en meer-
voudige kamers in Nordrhein-Westfalen aanzienlijk anders geregeld is dan 
in Nederland. 
In Nordrhein-Westfalen is de enkelvoudige kamer bevoegd kennis te nemen 
van strafbare feiten waarop naar verwachting geen hogere straf dan twee 
jaar gevangenisstraf wordt opgelegd en is het Schoffengericht, een beroeps-
rechter en twee lekenrechters, bevoegd wanneer de maximale vrijheidsstraf 
met hoger zal zijn dan vier jaar. Alle andere zaken gaan naar de meervoudi-
ge kamer met drie beroepsrechter en twee lekenrechters. 
Gelet op het feit dat de bevoegdheid van de ertkelvoudige kamer in Neder-
land (nog) beperkt is tot zaken waarin de maximaal op te leggen gevangenis-
straf zes maanden is, mag verwacht worden dat bij vergelijkbare aantallen 
strafzaken in Nederland meer zaken voor de meervoudige kamer komen 
dan in Nordrhein-Westfalen. 
Een tweede belangrijk verschil wat de competentie betreft is dat in Nord-
rhein-Westfalen beslissingen over de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen 
en over klachten over de tenuitvoerlegging genomen worden door enkel-
voudige executierechters. 

Niet alleen de competentieverdeling in Nordrhein-Westfalen is wezenlijk an-
ders dan in Nederland, maar ook de ondersteuning van officieren van justi-
tie en rechters in Nordrhein-Westfalen toont grote verschillen met die aan de 
Nederlandse kant. Parket- en gerechtssecretarissen in Nederland verrichten 
veel werkzaamheden ter ontlasting van officieren van justitie en rechters. Zij 
doen transactievoorstellen en sepotvoorstellen uitgaan, stellen dagvaardin-
gen op en schrijven conceptvonrtissen. 
In Nordrhein-Westfalen bestaat een dergelijke ondersteuning in het geheel 
niet. De officier van justitie neemt zelf alle beslissingen over voorstellen tot 
het doen uitvaardigen van een Strafbefehl (een soort transactie) en het sepot 
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en schrijft zelf de dagvaardingen. De rechter maakt zijn eigen vonnissen. 
Werkzaamheden die volgens de wet aan officieren van justitie of rechters 
toevertrouwd zijn, kunnen naar Duitse opvatting, alleen door hen worden 
verricht. Deze opvatting vloeit voort uit de grondwettelijk vastgelegde taak-
verdeling, welke de rechtspraak een bijzondere plaats toekent (artt. 92 en 101 
GW). 
Wel bestaat er secretariele en administratieve ondersteuning. Tot slot is het 
fenomeen van rechter-plaatsvervanger in Nordrhein-Westfalen onbekend. 
Wel bestaan er op het niveau van het Amtsgericht en het Landgericht leken-
rechters die aan de strafzitting en beraadslaging deelnemen. De werkzaam-
heden van de lekenrechters betekenen evenwel geen ontlasting voor de be-
roepsrechters. 

Het aantal strafzaken dat door de politie in Nordrhein-Westfalen wordt in-
gestuurd naar het parket, verschilt wezenlijk van dat in Nederland. Reden 
daarvoor is het feit dat in Nordrhein-Westfalen het politiesepot onbekend is 
en dat het ophelderingspercentage ongeveer drie keer zo hoog is als in Ne-
derland. 
Kijken we naar de verwerking van deze zaken, dan zien we dat in Nord-
rhein-Westfalen, ondanks het voor de vervolging geldend legaliteitsbeginsel, 
aanzienlijk meer zaken geseponeerd worden dan in Nederland. Een sepotbe-
slissing in Nordrhein-Westfalen vergt evenwel meer tijd dan in Nederland, 
omdat de beslissing gemotiveerd op schrift moet worden gesteld. Dit geldt 
niet alleen voor de voorwaardelijke sepots (Einstellung mit Auflagen), maar 
ook voor de kale sepots. Pen sepotbeslissing in Nordrhein-Westfalen vergt 
veelal toestemming van de rechter. Aangezien de wet de voorwaarden voor 
een sepot bevat, moet het openbaar ministerie in de vorm van een Verfiigung 
— een beschikking — juridisch onderbouwd aangeven dat aan de voorwaar-
den voor een sepot voldaan is. Zo moet, bijvoorbeeld, bij een sepot op grond 
van art. 153 StP0 worden aangegeven waarom in concreto sprake is van ge-
ringe schuld en het ontbreken van een algemeen belang om tot vervolging 
over te gaan, zodat de rechter kan toetsen of een sepotbeslissing gegrond is. 
Pen sepot naar Duits recht is geen uitvloeisel van de toepassing van discre-
tionaire bevoegdheid, maar is een rechtsbeslissing. 

Het OM in Nordrhein-Westfalen beschikt, anders dan het openbaar ministe-
rie in Nederland, niet over een transactiebevoegdheid. Wel kent het Duitse 
recht de mogelijkheid van het Strafbefehl. Ondanks grote juridische verschil-
len tussen de transactie en het Strafbefehl zijn beide zeer wel vergelijkbaar, zij 
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het dat het opmaken door het openbaar ministerie van een voorstel tot het 
doen uitvaardigen van een Strafbefehl door de Strafrichter of de voorzitter van 
het Schbffengericht aanzienlijk meer tijd kost dan het sturen van een transactie 
voorstel. Het openbaar ministerie moet een ontwerpbeschikking maken 
waarin de telastelegging van het feit, de beschikbare bewijsmiddelen en de 
gevorderde straf zijn opgenomen. Om een idee te geven van de werkzaam-
heden: 5.500 vorderingen staan voor 1 fte. OM. Jaarlijks worden in Nord-
rhein-Westfalen ongeveer 110.000 vorderingen tot het doen uitvaardigen van 
een Strafbefehl gedaan. 

Ook het maken van een telastelegging kost het openbaar ministerie in Nord-
rhein-Westfalen aanzienlijk meer tijd dan in Nederland. Het Duitse Wetboek 
van Strafvordering (StP0) eist een omschrijving van de verboden gedraging, 
een opsomming van de bewijsmiddelen en een weergave van de resultaten 
van het opsporingsonderzoek alsmede informatie over de persoon van de 
verdachte, zijn beweegredenen, de wijze van uitvoering en het gedrag van 
de dader na het plegen van het feit. Een Duitse dagvaarding overschrijdt in 
de regel al snel de tien pagina's. Juridische beschouwingen over de straf-
baarheid, over deelnemingsvormen, over het ontbreken van strafuitsluitings-
gronden, alsmede de eis dat alle gepleegde strafbare feiten moeten worden 
telastegelegd, leiden tot lange telasteleggingen. 

Anders dan in Nederland is het openbaar ministerie in Nordrhein-Westfalen 
niet betrokken bij de bepaling van het vervolgingsbeleid. Dat beleid wordt 

igemaakt' op het ministerie van Justitie van de Deelstaat. Het Duitse open-
baar ministerie kent geen driehoeksoverleg, geen adviescommissies en geen 
beleidsoverleg. Duitse officieren van justitie werken Of aan de afhandeling 
van dossiers of zijn op de zitting te vinden. Beleidsbesprekingen met de poli-
tie of beleidsafstemmingsvergaderingen op parketniveau vinden niet plaats, 
omdat het Wetboek van Strafvordering nauwelijks beleidsvrijheden aan het 
openbaar ministerie toekent. Een vergadercircuit - voor het Nederlandse 
OM van belang in verband met de vorming van beleid - is binnen het Duitse 
openbaar ministerie onbekend. 

Grote verschillen bestaan er tussen een onderzoek ter terechtzitting in Nord-
rhein-Westfalen en in Nederland. De gemiddelde duur van de behandeling 
van een strafzaak in Nordrhein-Westfalen is langer dan die in Nederland. 
Dit geldt zowel voor enkelvoudige kamerzaken als voor meervoudige ka-
merzaken. Bij de Strafrichter worden gemiddeld per zittingsdag vijf tot zeven 
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zaken behandeld tegen meer dan twintig zaken voor de politierechter in Ne-
derland. Het Schoffengericht behandelt gemiddeld twee zaken per zittings-
dag. Kijken we evenwel naar de duur van het onderzoek ter terechtzitting bij 
meervoudige kamerzaken dan is het verschil tussen Nordrhein-Westfalen en 
Nederland zeer aanzienlijk. In Nederland plegen - uitzonderingen daargela-
ten - gemiddeld zeven tot acht zaken per zittingsdag door de meervoudige 
kamer te worden behandeld. In Nordrhein-Westfalen is het gemiddeld aan-
tal zittingsdagen per meervoudige kamerzaak 3.3 dagen; anders gezegd 
duurt een zitting per meervoudige kamerzaak in Nordrhein-Westfalen ge-
middeld twintig keer zo lang als een meervoudige kamerzaak in Nederland. 
De reden daarvoor is hoofdzakelijk gelegen in het onmiddellijkheidsbegin-
sel, dat weliswaar in Nederland ook geldt maar in Nordrhein-Westfalen 
daadwerkelijk wordt toegepast. Anders dan in Nederland, waar de vaststel-
ling van de materiele waarheid tijdens het vooronderzoek plaatsvindt en het 
onderzoek ter terechtzitting in de regel beperkt is tot een controle van de 
wijze waarop het bewijs is verkregen, wordt in Nordrhein-Westfalen het be-
wijs ter zitting vergaard. Dat betekent dat de rechter ter zitting de getuigen 
en deskundigen moet horen en dat het bewijs aldaar moet worden verkre-
gen. Het horen van getuigen en deskundigen, het voorlezen van schriftelijk 
bewijs, het niet voor het bewijs mogen bezigen van door de politie opge-
maakte processen-verbaal, de beperkte mogelijkheden om de-auditu bewijs 
te gebruiken, alsmede de mogelijkheden waarover de verdachte beschikt om 
Beweisantrage te stellen en het feit dat in Nordrhein-Westfalen veel meer dan 
in Nederland sprake is van een strijdbare verdediging, veroorzaakt een aan-
zienlijk langere procesduur. Het is niet voor niets dat in Nordrhein-West-
falen 23 meervoudige kamerzaken voor een f te. rechter staat. 
Maar niet alleen het onderzoek ter terechtzitting vergt per zaak meer tijd 
dan in Nederland. Ook het concipieren van vonnissen kost vanwege de vele 
eisen die door de wet en de rechtspraak van het BGH gesteld worden, zeer 
veel tijd. Nederlandse vonnissen zijn vergeleken met Duitse zeer kort en de 
motivering steekt over het algemeen zeer mager at bij Duitse vonnissen, zo-
wel wat betreft de bewijsmotivering als de straftoemetingsmotivering. An-
ders dan de Hoge Raad neemt het BGH geen genoegen met standaardmoti-
veringen. Duitse vonnissen vallen op door bun transparantie, door hun - 
soms zeer uitvoerige - juridische beschouwingen over rechtsvragen waartoe 
de zaak aanleiding gaf en door hun heldere redengeving van genomen be-
slissingen. Tegenstrijdigheden in bewijsmiddelen moeten in het vonnis wor-
den verklaard, de geloofwaardigheid van verklaringen moet worden bear-
gumenteerd en het verloop van het gepleegde feit moet in logische samen- 
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hang worden gepresenteerd. Lezing van een Duits vonnis maakt helder voor 
welke feiten de verdachte heeft terechtgestaan omdat het vonnis de beschrij-
ving geeft van de materiele waarheid die ter zitting is vastgesteld. Kop-staart 
vonnissen van meervoudige kamerzaken zijn in Duitsland onbekend, ook als 
er geen rechtsmiddel tegen wordt ingesteld. 

Tot slot de rechtsmiddelen. 
Anders dan in Nederland staat tegen vonnissen van (de meervoudige ka-
mer) van het Landgericht geen hoger beroep open. Het Oberlandesgericht is 
geen hoger beroepsrechter maar een cassatierechter evenals het BGH. Hoger 
beroep tegen vonnissen van het Amtsgericht staat open op het Landgericht. 
Het aantal hoger beroepszaken en beroepen in cassatie is verhoudingsgewijs 
lager dan in Nederland. 

Het is met mogelijk te berekenen wat de kwantitatieve invloed is van de 
hierboven gegeven verschillen op de omvang van het strafrechtelijke appa-
raat. Wel hebben we kunnen vaststellen dat in Nordrhein-Westfalen — 4,ouit-
gaande van vergelijkbare inwonersaantallen en vergelijkbare criminaliteits-
cijfers — meer dan tweemaal zoveel officieren van justitie en strafrechters 
werkzaam zijn als in Nederland. Ook hebben we kunnen vaststellen dat de 
strafrechtspleging door openbaar ministerie en strafrechters in Duitsland 
aanzienlijk tijdrovender is dan in Nederland, omdat alle beslissingen van het 
openbaar ministerie en de met rechtspraak belaste leden van de rechterlijke 
macht, juridisch veel uitvoeriger onderbouwd, beargumenteerd en gemoti-
veerd moeten worden. Daarmee kan het verschil in omvang op z'n minst 
grotendeels worden verklaard. 
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