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Dwangmiddelen en Rechtsmiddelen. Algemeen deel 

Prof mr. G. Knigge 

1 	Inleiding 

1.1 	De inhoud en opzet van dit rapport 

In het derde onderzoeksjaar van het project Strafvordering 2001 werd voort-
gebouwd op de resultaten van de beide voorgaande onderzoeksjaren. Een 
deel van de behandelde onderwerpen, waaronder de systematiek van de 
dwangmiddelen, hangt ten nauwste samen met het vooronderzoek in strafza-
ken, dat in het tweede onderzoeksjaar centraal stond. De onderzoeksgroep 
gaf voorts uitwerking aan het drie sporen-model, waarvoor al in het eerste 
onderzoeksjaar was gekozen. Dit jaar is het derde spoor (de buitengerechte-
lijke sanctionering) nader geconcretiseerd. Er werd echter ook nieuw onder-
zoeksterrein betreden, namelijk dat van de rechtsmiddelen. De aandacht ging 
daarbij uit naar de gewone rechtsmiddelen, en daarbij in het bijzonder naar 
het verzet en het hoger beroep. Van al dit onderzoek wordt in dit rapport ver-
slag gedaan. 

De titel van het rapport — Dwangmiddelen en rechtsmiddelen — is daar-
bij een vlag die de lading niet geheel dekt. De titel belooft teveel omdat van 
de rechtsmiddelen alleen het verzet en het hoger beroep tegen uitspraken de 
aandacht krijgen. 1  Van het cassatieberoep wordt alleen een plaatsbepaling 
gegeven; de buitengewone rechtsmiddelen en de rechtsmiddelen tegen han-
delingen en beschikkingen blijven buiten beschouwing. De titel belooft te 
weinig omdat het bij de uitwerking van het vooronderzoek niet alleen om de 
systematiek van de dwangmiddelen gaat. Daarnaast wordt aandacht besteed 
aan de particuliere opsporing en aan de positie van het slachtoffer in het 
vooronderzoek. Ook de uitwerking van het derde spoor heeft weinig met 
dwangmiddelen van doen. 

Toch is `Dwangmiddelen en Rechtsmiddelen' als titel gekozen. Wij 
willen niet ontkennen dat de menselijke behoefte om onder een zo fraai mo-
gelijke vlag te varen, daarbij een rol heeft gespeeld. Ter rechtvaardiging kan 
echter worden aangevoerd dat een redelijk altematief — een titel die en aan- 

1 	Met dien verstande dat ook de rechtsmiddelen tegen de boetebeschikking die de OvJ in het 
derde spoor geeft, zullen worden behandeld. 
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spreekt en de lading volledig dekt — niet voorhanden was. Daarvoor liepen 
de behandelde onderwerpen te ver uiteen. 

In de verscheidenheid aan behandelde onderwerpen schuilt een gevaar. Dat 
gevaar is dat het zicht op het grotere geheel verloren gaat. Doordat de be-
handelde onderwerpen uiteen lopen, kan gemakkelijk het beeld ontstaan dat 
de keuzen en voorstellen die in dit rapport worden gepresenteerd, een ver-
zameling los zand vormen. Het zal niet verbazen dat wij — de onderzoekers — 
pretenderen dat niets minder waar is. Ons onderzoek is gericht op een syste-
matische (her)ordening van de strafvordering in haar geheel. De voorstellen 
die in dit rapport worden gedaan, moeten in dat licht worden bezien en be-
oordeeld. De systematische uitgangspunten die in de voorgaande onder-
zoeksjaren zijn geformuleerd, vormen het verband dat de dit jaar gemaakte 
keuzen bijeenhoudt. 

Uiteraard is de vraag of wij onze pretentie hebben kunnen waarmaken. 
Bij de beoordeling van de in dit rapport gedane voorstellen moet naar onze 
mening een belangrijke toetssteen zijn of die voorstellen inderdaad een sys-
tematische uitwerking vormen van, en op een consistente wijze samenhan-
gen met, de eerder geformuleerde uitgangspunten. 

Een en ander stelt eisen aan de rapportage. Dit rapport bestaat — evenals de 
rapporten uit de voorgaande jaren — uit een Algemeen Deel en een Bijzonder 
Deel. In het Bijzonder Deel vindt men de deelrapporten, waarin de verschil-
lende deelonderwerpen die dit jaar op de onderzoeksagenda stonden, worden 
behandeld. De daarin gedane voorstellen worden in het Algemeen Deel op 
hoofdlijnen samengevat. Daarnaast beoogt het Algemeen Deel het verband 
zichtbaar te maken waarin de voorstellen hun plaats hebben. Dat betekent 
dat bij de samenvatting van de afzonderlijke rapporten de systematische sa-
menhang met de eerder gemaalcte keuzen bijzondere aandacht zal krijgen. 
Met het oog daarop zal eerst een uiteenzetting worden gegeven van de cen-
trale punten uit het eerdere onderzoek. Het gaat daarbij om een korte samen-
vatting van de `ankerpunten' die wij in dit onderzoek hebben geformuleerd, 
en om het in beeld brengen van de onderzoekslijnen die `doorlopen' in de 
voorstellen die wij dit jaar doen. Die voorafgaande beschouwing vindt men 
in paragraaf 2. 

Het Bijzonder Deel is opgebouwd uit acht deelrapporten. In het eerste deel-
rapport, dat van de hand is van Hartmann, wordt het derde spoor uitgewerkt. 
De vraag daarbij is of naast deze vorm van buitengerechtelijke afdoening 
ruimte moet blijven voor de transactie en het voorwaardelijk sepot. Het 
tweede en derde deelrapport zijn gewijd aan de rechtsmiddelen. In het twee- 
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de deelrapport, dat geschreven is door Stamhuis, wordt het stelsel van 
rechtsmiddelen besproken. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het 
rechtsmiddel verzet, naar de vraag welke rechtsmiddelen tegen welke beslis-
singen dienen open te staan en naar de invulling van het beroep op de rechter 
in het derde spoor. Het door Groenhuijsen en De HuIlu geschreven derde 
deelrapport richt zich geheel op het rechtsmiddel hoger beroep. Vragen die 
daarbij aan de orde komen zijn onder meer die naar de invoering van partieel 
appel, naar de zin van de specifieke beraadslagingsregels in art. 422 Sv, naar 
de vraag in welke gevallen terugwijzing naar de eerste aanleg moet volgen 
en naar de aanvaardbaarheid van de unus in appel. 

De deelrapporten 4 tot en met 8 hebben betrekking op het vooronder-
zoek. In het vierde deelrapport, dat geschreven is door Baaijens-Van Gelo-
ven en Simmelink, wordt de normering van het opsporingsonderzoek behan-
deld, in het bijzonder de systematische kant daarvan. Ingegaan wordt onder 
meer op het onderscheid tussen dwangmiddelen en opsporingsbevoegdheden 
en op de bestaande `piramidale' toedelingsstructuur van bevoegdheden. Het 
vijide deelrapport, dat van de hand is van Kwakman, behandelt de `bijzonde-
re' opsporing. Het gaat daarbij om de verhouding van de opsporingsbe-
voegdheden uit de bijzondere wetten tot die in het Wetboek van Strafvorde-
ring. Maar dat niet alleen. Het gaat ook om de bonte verzameling van perso-
nen en diensten met opsporing belast, en om de toedeling van bevoegdheden 
aan die personen en diensten. Het uit de pen van Fijnaut gevloeide zesde 
deelrapport gaat in op de bedrijfsmatig georganiseerde particuliere opspo-
ring. De vraag is welke implicaties de stormachtige groei van de beveili-
gingsindustrie heeft voor de strafvordering, en hoe daaraan het hoofd moet 
worden geboden. In het door Harteveld geschreven zevende deelrapport 
wordt ingegaan op vrijheidsbeneming als dwangmiddel om de openbare orde 
te handhaven. De vraag die wordt gesteld, is of de `bestuurlijke ophouding' 
niet beter een plaats kan krijgen in het Wetboek van Strafvordering. Het 
achtste deelrapport tenslotte, dat geschreven is door Groenhuijsen en 
Kwalcman, behandelt de positie van het slachtoffer in het vooronderzoek. De 
vraag is hoe de internationaal erkende rechten van het slachtoffer in dat 
vooronderzoek gestalte moeten krijgen. 

Wat voor de beide voorgaande onderzoeksrapporten gold, geldt ook nu. Dit 
rapport is in zijn geheel het produkt van de gezamenlijke inspanning van de 
onderzoeksgroep en wordt in zijn totaliteit door de gehele onderzoeksgroep 
gedragen. Dat de verschillende onderdelen van dit rapport worden toege-
schreven aan individuele auteurs, doet daaraan niet af. Die toeschrijving 
brengt de inspanning die de leden van de onderzoeksgroep in het bijzonder 
hebben geleverd, tot uitdruldcing. 
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1.2 	Samenstelling onderzoeksgroep 

Leiding 

— prof. mr . G. Knigge, hoogleraar straf- en strafprocesrecht RUG 

— prof. mr . M.S. Groenhuijsen, hoogleraar straf- en strafprocesrecht KUB 

Onderzoekers (gerangschikt per instelling) 

Vakgroep Strafrecht en Criminologie Rijksuniversiteit Groningen 

— mr. A.E. Harteveld 

— mr. N. Kwakman 

— mr. E.F. Stamhuis 

Vakgroep strafrechtswetenschappen Katholieke Universiteit Tilburg 

— mw. mr. Y.G.M. Baaijens-Van Geloven 

— prof. dr. C.J.C.F. Fijnaut 

— prof. mr . drs. J. de HuIlu 

— mr. J.B.H.M. Simmelink 

Vakgroep Strafrechtwetenschappen Erasmusuniversiteit Rotterdam 

— mr. A.R. Hartmann 

1.3 	Samenstelling begeleidingscommissie 

Door de afdeling Externe Wetenschappelijke Betrekkingen van het WODC 
is een begeleidingscommissie ingesteld die de volgende samenstelling kent: 

— mr. G.J.M. Corstens, raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden 
(voorzitter) 

— mw. mr. I.M. Abels, Directie Wetgeving, Ministerie van Justitie 

— mw. prof. mr. C.P.M. Cleiren, hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan 
de Rijksuniversiteit Leiden 

— prof. mr . J.W. Folckens, advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Ne-
derlanden 

— mr. drs. B.F. Keulen, Directie Wetgeving, Ministerie van Justitie 

— prof. mr. P.A.M. Mevis, hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de 
Erasmus Universiteit te Rotterdam 

— prof. A. de Nauw, hoogleraar strafrecht Vrije Universiteit te Brussel 
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— mr. dr. D.J.M.W. Paridaens, Bureau Juridische en Beleidsondersteu-
nende Aangelegenheden, Directoraat Generaal Rechtshandhaving, Mi-
nisterie van Justitie 

— prof. mr. Th.A. de Roos, hoogleraar straf- en strafprocesrecht Rijksuni-
versiteit Leiden 

— mw. mr. W.M. de Jongste, WODC, Ministerie van Justitie (secretariaat) 

2 	Samenhang met wat voorafging 

2.1 	Karakter van het onderzoek 

Het project Strafvordering 2001 vindt zijn voedingsbodem in de gedachte 
dat het huidige Wetboek van Strafvordering uit systematisch oogpunt bezien 
ernstig tekort schiet. Hoewel dat wetboek, toen het in 1926 in werking trad, 
belangrijke verbeteringen bracht in met name de rechten van de verdediging, 
bouwde het tegelijkertijd voort op het wettelijk stelsel zoals dat was neerge-
legd in het oude, uit 1838 stammende Wetboek van Strafvordering. Dat wet-
boek was weer in tal van opzichten een getrouwe kopie van het daarvoor 
geldende — in 1813 `provisioneel' gehandhaafde — Franse wetboek van straf-
vordering. Gezegd kan dan ook worden dat een aantal van de systematische 
uitgangspunten van het wetboek een maatschappelijke en politieke situatie 
weerspiegelen die met meer van deze tijd is. Op die discrepantie is in de loop 
van de tijd gereageerd met partiele wetswijzigingen en aanvullende en corri-
gerende jurisprudentie. Die ondergroeven echter het oorspronkelijke wette-
lijke systeem. Dat heeft de inzichtelijkheid van het strafprocesrecht geen 
goed gedaan. 2  

Het onderzoek richt zich op de vraag of het mogelijk is een nieuw wet-
boek van strafvordering tot stand te brengen dat wel berust op systematische 
keuzen die zijn geent op de werkelijkheid van de hedendaagse strafrechts-
pleging. Dat doel, in verbinding met de aanduiding `grondslagenonderzoek', 
kan gemakkelijk het misverstand doen ontstaan dat de onderzoekers preten-
deren nieuwe grondslagen te ontwikkelen op basis waarvan nieuw recht kan 
worden geschapen. Het punt is echter dat een systematische herordening van 
het geldende recht hand in hand dient te gaan met een bezinning op de 
grondslagen van dat recht. Die bezinning kan leiden tot een keuze van nieu-
we uitgangspunten, maar dat behoeft geenszins het geval te zijn. De resulta- 

2 	Zie het Eerste interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, Algemeen deel' 
(M.S. Groenhuijsen & G. Knigge), p. 1 en p. 7 e.v. 
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ten van het onderzoek tot nu toe laten dikwijls een uitdrukkelijke herbevesti-
ging zien van de fundamenten van het bestaande wetboek. Wat daarbij 
nieuw is, is veelal slechts de uirwerking die aan de `oude' grondslagen is 
gegeven. Die grondslagen worden als het ware geactualiseerd, vertaald naar 
de stand van zaken in de tegenwoordige procespraktijk. Door die vertaling 
wordt aan de oude fundamenten opnieuw recht gedaan. 

Het misverstand wordt in de hand gewerkt door het gegeven dat het on-
derscheid tussen uitgangspunt en uitwerking, tussen grondslag en systemati-
sche ordening, niet scherp is. Wat vanuit een bepaald perspectief als grond-
slag kan worden betiteld, is vanuit een ander perspectief slechts een bepaalde 
uitwerking van een achterliggend principe. Zo is het niet ongebruikelijk — 
noch onjuist — om het legaliteitsbeginsel aan te merken als een fundament 
van het huidige Wetboek van Strafvordering. Tegelijkertijd kan worden ge-
zegd dat het legaliteitsbeginsel een bepaalde uitwerIcing is van (onder meer) 
het rechtzekerheidsbeginsel, dat op zijn beurt weer is geworteld in de rechts-
staatgedachte. Zo kan het streven naar een `nieuw' wetboek zelf worden ge-
zien als een herbevestiging van het oude gedachtegoed. Uit het rechtszeker-
heidsbeginsel en de codificatiegedachte vloeit immers de wenselijkheid van 
een systematisch geordend en eenvoudig toegankelijk strafprocesrecht recht-
streelcs voort. 

In het verlengde van het voorgaande ligt, dat ook het onderscheid tussen 
oud en nieuw relatief is. Hoe verder men 4 teruggaat' naar het achterliggende 
beginsel, hoe meer geldt dat er niets nieuws onder de zon valt te ontdekken. 
Er verandert dan 'in wezen' niets. Hoe dichter men daarentegen aan de op-
pervlakte blijft, hoe groter de veranderingen schijnen te zijn. Het onder-
scheid tussen oud en nieuw is ook nog om een tweede reden betrekkelijk. 
Zoals al even werd aangestipt bestaat het wettelijk tekort vooral hierin, dat 
het strafprocesrecht zich voor een een niet onbelangrijk deel buiten de wet 
om heeft ontwikkeld, en dat partiele wetswijzigingen de oorspronkelijke 
systematiek hebben doorlcruist. VergelijIct men nu de door ons gemaakte 
systematische uitgangspunten met die oorspronkelijke systematiek, dan zijn 
er belangrijke verschillen te constateren. Vergelijkt men de gekozen uit-
gangspunten daarentegen met de — van de oorspronkelijke systematiek 
los'geraakte — rechtspraktijk, dan verwoorden die uitgangspunten niet 
zelden slechts wat al lang als bestaand recht is geaccepteerd. 

Een en ander leidt tot twee niet onbelangrijke conclusies. De eerste is dat het 
onderscheid tussen beginsel en uitwerking — tussen grondslag en concretise-
ring — bezwaarlijk kan dienen als criterium om het object van onderzoek af 
te bakenen. Dat onderscheid mist als gezegd de daarvoor nodige scherpte. 
Bovendien geldt in zijn algemeenheid dat hoe fundamenteler het karakter 
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van het onderzochte beginsel is, hoe minder praktische noodzaak er zal zijn 
om dat beginsel ter discussie te stellen. Zo is een herbezinning op de begin-
selen van de rechtsstaat in het kader van dit project weinig zinvol. Die be-
ginselen mogen eenvoudig als gegeven worden aangenomen. Er is wel reden 
om — zoals ook in het eerste onderzoeksjaar is gebeurd — het wettelijk be-
wijsstelsel, een veel minder principieel systeemkenmerk van het bestaande 
wetboek, ter discussie te stellen. De toegevoegde waarde van dat stelsel als 
waarborg tegen `onterechte' bestraffing is namelijk nihil. 3  

Daarmee is verklaard waarom in dit project termen als `grondslag', 
`uitgangspune en `systematische keuze' onbekommerd naast en door elkaar 
worden gebruikt. Daarmee is ook verklaard waarom in de voorstellen soms 
al in vergaande mate aandacht wordt besteed aan wat men uitwerkingsvra-
gen zou kunnen noemen. Nog niet beantwoord echter is de vraag waardoor — 
als het meer of minder fundamentele karakter van het onderwerp met een 
afbakeningscriterium vormt — de keuze van onderwerpen dan wel wordt be-
paald. Wat bepaalt de `praktische noodzaak' waarvan zo-even werd gespro-
ken? Het project vindt zoals gezegd zijn vertrekpunt in het bestaande wetge-
vingstekort. Dat brengt mee dat het onderzoek zich richt op het vinden van 
oplossingen voor de tekortkomingen die zich voordoen. Wat probleemloos 
functioneert behoeft geen bijzondere aandacht, ook als in theorie — getuige 
het recht in andere landen — andere oplossingen denkbaar zijn. Zo behoort de 
keuze voor beroepsrechters — en dus de afwijzing van juryrechtspraak — on-
getwijfeld tot de gezichtsbepalende systeemkenmerken van ons wetboek. 
Die keuze wordt nog steeds breed onderschreven. Zij vormt ook in geen en-
kel opzicht een probleem. Er is dan ook geen aanleiding die lundamentele' 
keuze ter discussie te stellen. 

De tweede conclusie die aan de relativiteit van het onderscheid tussen grond-
slag en uitwerking kan worden verbonden, is dat een debat over de vraag of 
de in het project Strafvordering 2001 gekozen grondslagen afwijken van de 
grondslagen die de wetgever in 1926 hanteerde, een moeizame en weinig 
zinvolle aangelegenheid is. Door zowel Scha1ken als Rozemond is opge-
merkt dat er geen wezenlijke verschillen zijn. 4  En men behoeft ze geen on-
gelijk te geven. Het is maar op welk niveau men Insteeke. Zoals gezegd: 

3 	Zie Eerste interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, Deelrapport 9, `Bewijs- 
recht en bewijsmotivering' (J.B.H.M. Simmelink), p. 405 e.v. en p. 437 e.v. 

4 	T.M. Schalken, 'Naar een open systeem van strafvordering', D&D 2000, p. 247 e.v.; K. 
Rozemond, `Strafvordering 2001: is een nieuw Wetboek van Strafvordering noodzalce-
lijk'?, RM Themis 2000, p. 212 e.v. 
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hoe verder men teruggaat op het achterliggende beginsel, hoe kleiner de ver-
schillen worden. Alles is dan 'in wezen' hetzelfde. 

Een vergelijking met de grondslagen die de wetgever van 1926 koos, is 
ook nog om een tweede reden een moeizame aangelegenheid. Wat die 
grondslagen precies waren is namelijk niet eenvoudig vast te stellen. net  tot 
op de dag van vandaag voortdurende debat over de vraag of het de auditu-
arrest van de Hoge Raad (HR 20 december 1926, NJ 1927, 85) in strijd was 
met het systeem van de wet, illustreert dat. Zo is recent door Rozemond be-
toogd dat de wetgever wel degelijk ruimte liet voor het gebruik van verkla-
ringen-van-horen-zeggen. 5  Hij beroept zich daarbij op passages uit de wets-
geschiedenis en op het (achter het onmiddellijkheidsbeginsel liggende) be-
lang van de materiele waarheidsvinding. Met het grote gewicht dat de wet-
gever aan dat belang toekende, zou moeilijk te rijmen zijn dat bepaalde in-
formatie (schriftelijke verklaringen) categorisch wordt uitgesloten. 

De moeilijkheid lijkt hier mee te worden veroorzaakt door het feit dat 
wat wij juristen als `bedoeling' aan de wetgever plegen toe te schrijven, het 
produkt is van een voortdurend proces van (her)interpretatie. Wie zich als 
`rechtsvinder' ten doel stelt het geldende recht te reconstrueren uit ogen-
schijnlijk tegenstrijdige rechtsbronnen — en daarbij vooropstelt dat de uit-
komst een consistent geheel moet vormen — kan, ja moet inderdaad de de 
auditu-jurisprudentie met het wetboek verzoenen op de wijze als door Ro-
zemond is gedaan. 6  Wie echter als historicus de ontwiklceling van het recht 
met betrekking tot het onmiddellijkheidsbeginsel wil beschrijven, komt ge-
makkelijk tot een andere slotsom. 7  Dan begint men de beschrijving ook niet 
bij de wetgever van 1926, maar bij de juryrechtspraak die wij in Nederland 
korte tijd hebben gekend. Dan kan men moeilijk anders dan vaststellen dat 
de breuk met de (met de juryrechtspraak verbonden) orale procestraditie niet 
in de wetgeving werd bezegeld, maar in de rechtspraak. Wat de makers van 
het huidige wetboek precies voor ogen heeft gestaan, is daarbij betrelckelijk 
onverschillig. Niet onwaarschijnlijk is dat het de auditu-arrest een stap was 
in een proces dat al langer gaande was, een proces waarin het onmiddellijk-
heidsbeginsel geleidelijk zijn oorspronkelijke vanzelfsprekendheid verloor. 
Dat zou kunnen verklaren dat de wetsgeschiedenis niet geheel eenduidig is. 
Vastgesteld moet echter worden dat een ingrijpende herziening van de wet-
telijke systematiek in 1926 uitbleef. Het is op grond daarvan dat wij hebben 

5 	A.w., p.219 e.v. 
6 	Zie zijn proefschrift Straf-vorderlijke rechtsvinding, Deventer: Gouda Quint 1998, p. 40 

es. 
7 	Zie nader het Tweede interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, 'Algemeen 

Dee!' (MS. Groenhuijsen), p. 69 e.v. 
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geconcludeerd dat de systematiek van het wetboek op dit punt hopeloos ver-
ouderd is. 

Met die conclusie wordt geen antwoord gegeven op een vraag van 
rechtsvinding. Of de Hoge Raad terecht afstand nam van het in de wettelijke 
systematiek voortlevende onmiddellijkheidsbeginsel, is een twistpunt dat 
thuis hoort in een ander debat. Met die conclusie wordt ook geen oordeel 
uitgesproken over de historie. Of de wetgever van 1926 in de toenmalige 
stand van de rechtsontwildceling reden had moeten vinden om de wettelijke 
systematiek opnieuw te doordenken, is een vraag die kan blijven rusten. Met 
die conclusie wordt wel een oordeel uitgesproken over de kwaliteit van de 
wetgeving op dit moment. De kern van de kritiek is daarbij dat de wettelijke 
systematiek niet meer aansluit bij het recht zoals zich dat na 1926 in de ju-
risprudentie heeft ontwikkeld. De consequenties van die ontwikkeling zijn 
niet op systematische wijze in het wetboek verdisconteerd. 

Die conclusie kan worden getrokken zonder een nauwkeurige vergelij-
king te maken met het wetboek zoals dat door de makers was bedoeld. Be-
studering van de rechtsontwildceling kan helpen om het oordeel over de 
kwaliteit van de wetgeving anno nu inzichtelijk te maken, maar een zelfstan-
dig doel dient het vaststellen van de historische bedoeling van de wetgever 
niet. 

Het onderzoek kan op grond van het voorgaande worden gekarakteriseerd 
als tegelijk praktisch en fundamenteel. Het is praktisch omdat het gericht is 
op resultaat: het tot stand brengen van een wetboek dat consistent en inzich-
telijk is en aansluit bij de stand van de rechtsontwildceling. Dat betekent dat 
het onderzoek zich concentreert op de gebreken van het huidige wetboek en 
beoogt daarvoor oplossingen aan te dragen. Academische vragen blijven 
daardoor onbesproken. Het onderzoek is fundamenteel omdat gepoogd wordt 
de voorstellen tot verbetering te funderen in — aan het bestaande rechtsstelsel 
ontleende — waarden en beginselen die zelf niet ter discussie staan. Dat bete-
kent in een aantal gevallen dat 'tot op de bodem' moet worden gegaan. Hou-
vast wordt gevonden in de beginselen van de rechtsstaat en de daarmee nauw 
verbonden doeleinden van de strafrechtspleging. 

De onderzoekers sluiten met die werkwijze bewust aan bij het geldende 
recht. In de eerste plaats doordat wat van dat recht waardevol is gebleken, 
wordt gerespecteerd. In de tweede plaats doordat teruggegrepen wordt op 
beginselen die aan dat geldende recht ten grondslag liggen. Het onderzoek is 
tegelijk vernieuwend doordat aansluiting wordt gezocht bij de veranderde 
maatschappelijke en juridische werkelijkheid. Dat heeft geleid tot een reeks 
van voorstellen die qua systematische vormgeving en qua inhoud afwijken 
van het geldende recht. 

11 
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2.2 	Ankerpunten 

In het eerste interimrapport zijn aan de hand van de doeleinden van het straf-
procesrecht een aantal algemene keuzen en uitgangspunten geformuleerd. 
Deze fungeren, samen met de kernprofielen van de procesdeelnemers, als 
`ankerpunten' die eenheid brengen in, en richting geven aan, het onderzoek. 8  
Het is niet de bedoeling die uitgangspunten hier nog eens in hun voile 
breedte uit te meten. Beoogd wordt slechts enkele kemgedachten in herinne-
ring te roepen die voor een goed begrip van de in dit rapport gedane voor-
stellen van bijzonder belang zijn. Volstaan wordt daarbij met een korte, 
kernachtige — en daardoor enigszins vertekende — samenvatting van de meest 
relevante punten. Dat geschiedt puntsgewijs. 

(1) materiele waarheidsvinding 
Het hoofddoel van het strafproces is de realisering van het materiele straf-
recht in een concreet geval. Het gaat om de bestraffing van de schuldige, en 
om de voorkoming van de bestraffing van de onschuldige. Dat betekent dat 
de beslissingen in het strafproces gebaseerd moeten zijn op de materiele 
waarheid. De consequentie daarvan is dat vormen van sanctionering die niet 
op een schuldvaststelling zijn gebaseerd, moeten worden afgewezen. Daar-
mee komt de transactie als afdoening van strafbare feiten onder vuur te hg-
gen. 

(2) erkenning slachtoffer 
Het doel van het strafproces is ruimer dan de realisering van het materiele 
strafrecht alleen. Het overkoepelende doel is te zorgen dat de overheidsreac-
tie op een vermoedelijk gepleegd strafbaar feit in alle opzichten adequaat is. 
Aandacht voor het slachtoffer behoort daartoe. Daarom dient het slachtoffer 
als zodanig een plaats te krijgen in het strafproces. Hem worden rechten toe-
gekend. In deelrapport 8 ('Het slachtoffer in het vooronderzoek' van M.S. 
Groenhuijsen & N.J.M. Kwakman) wordt ingegaan op de vraag wat dat be-
tekent voor het vooronderzoek. 

8 	Eerste interimrapport onderzoeksproject Strafvordeting 2001, `Algemeen Dee!' (M.S. 
Groenhuijsen & G. Knigge), par. 3,4 en 5. Zie voor de betekenis van dere uitgangspunten 
het Tweede interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, `Algemeen Dee!' 
(M.S. Groenhuijsen), p. 13 e.v. 
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(3) relatieve zekerheid 
Absolute zekerheid dat de beslissing overeenstemt met de materiele waar-
heid kan geen strafproces geven. Het streven moet erop zijn gericht de kans 
op fouten tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Daarbij moet men 
zich niet fixeren op het bewijsrecht in enge zin. Het totaal aan waarborgen 
waarmee het proces als geheel — dus met inbegrip van het vooronderzoek en 
de rechtsmiddelen — is ornringd, is bepalend voor de vraag of voldoende ze-
kerheid wordt geboden. 

Die benadering heeft belangrijke implicaties. De eerste is dat wat een 
aanvaardbare mate van zekerheid is, afhankelijk is van een belangenafwe-
ging. Daarover aanstonds nader. De tweede is dat waarborgen tot op zekere 
hoogte inwisselbaar zijn. Daarmee is de basis geschapen voor verschil in 
procedures. 

(4) contradictoir geding 
Wellicht de meest cruciale waarborg is de mogelijkheid van tegenspraak. 
Het geding dient dan ook contradictoir te zijn. Dat betekent optimalisering 
van de rechten van de verdediging, in het bijzonder op het punt van het recht 
op ondervraging van getuigen. 

(5) continentale stijl 
De keuze voor een contradictoir geding impliceert geen keuze voor een ac-
cusatoir procesmodel. Tegenspraak laat zich heel wel combineren met 'in-
quisitoire' elementen uit de continentale procestraditie. Zo wordt gekozen 
voor een actieve (met lijdelijke) rol van de rechter als extra waarborg naast 
het recht op verdediging. De rechter draagt daarbij een eigen verantwoorde-
lijkheid voor de uitkomst van het geding. Als hij niet overtuigd is dient hij 
vrij te spreken, ook als de verdachte zelf zich schuldig achtte. Zo ook wordt 
gekozen voor een OM dat niet de tegenpartij van de verdachte is. De 'magi-
stratelijke' rol van de OvJ sluit een eenzijdige behartiging van het vervol-
gingsbelang uit. En een vrijspraak vormt, anders dan de kranten willen doen 
geloven, geen 'nederlaag' voor het OM. 

De keuze voor het OM als bewaker van het recht (waaronder dat van de 
verdachte) brengt mee dat het OM taken kunnen worden toevertrouwd die 
lange tijd 'des rechters' waren. Zo wordt de OvJ in onze voorstellen belast 
met de leiding van het vooronderzoek, in het wetboek van 1838 nog de ex-
clusieve taak van de RC. Zo ook krijgt de OvJ (in het derde spoor) de be-
voegdheid om straffen op te leggen. 
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(6) afweging van kosten en baten 
Of de combinatie van waarborgen waarmee de procedure is omkleed, een 
aanvaardbare mate van zekerheid oplevert, is een vraag naar een rechtspoli-
tiek oordeel. Dat oordeel dient te berusten op een belangenafweging. Zo 
moet het belang van bestraffing van schuldigen afgewogen worden tegen het 
belang dat geen onschuldigen worden gestraft. Het belang van de waarheids-
vinding moet worden afgewogen tegen belangen van derden. En kosten 
moeten worden afgewogen tegen baten. Omdat de beschikbare middelen 
welhaast per definitie beperkt zijn, moet de zekerheid die met het strafproces 
wordt nagestreefd, in redelijke verhouding staan tot de daaraan verbonden 
kosten. De beperkte (zittings)capaciteit moet op een evenwichtige wijze 
worden benut. Daarmee hebben het kostenargument en het efficiency-
argument een plaats gekregen in de strafvorderlijke dogmatiek. Dat maakt 
het ook mogelijk een ondergrens te formuleren. Bezuinigingen mogen er niet 
toe leiden dat geen fair hearing meer kan worden gegarandeerd. 

(7) differentiatie in rechtsbescherming/procesvormen 
Dit punt sluit nauw aan bij het voorgaande. Een factor die de belangenafwe-
ging beInvloedt, is de ernst van het feit. Hoe zwaarder de straffen zijn die de 
verdachte boven het hoofd hangen, hoe groter de zorgvuldigheid moet zijn 
die wordt betracht, en hoe groter de waarborgen waarmee de procedure is 
omkleed. De mate van zekerheid die wordt vereist, behoeft dus niet voor alle 
gevallen hetzelfde te zijn. In combinatie met het kostenargument leidt dit 
differentiatie in de rechtsbeschenning. Eenvoudige procedures voor lichte en 
weinig gecompliceerde feiten scheppen de ruimte die nodig is om zware en 
ingewikkelde zaken met de vereiste zorgvuldigheid te lcunnen afdoen. Zo 
wordt de schaarse capaciteit evenwichtig benut. 

(8) interactie procesdeeinemers 

Een contradictoir geding impliceert dat betekenis toekomt aan de opstelling 
van de verdediging. Die opstelling is medebepalend voor de richting en in-
tensiteit van het onderzoek. Ook de OvJ en de rechter beInvloeden — ieder 
vanuit hun eigen verantwoordelijkheid — de onderzoeksagenda. 9  Zo bewerk-
stelligt de interactie van de procesdeelnemers dat het onderzoek zich con-
centreert op wat in het concrete geval relevant is. Een aparte procedure voor 
bekennende verdachten is dan niet nodig. En wat ter zitting geen punt van 
discussie was, behoeft in het vonnis niet te worden gemotiveerd. 

9 	Dit uiteraard binnen het door de wet geschapen kader. Het onderzoek moet steeds gericht 
zijn op de beantwoording van de formele en materiele vragen (attt 348 en 350 Sv). 
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(9) herinterpretatie legaliteitsbeginsel 
Met het voorgaande hangt nauw §amen dat vertrouwd mag worden op een 
goede taakvervulling door de actoren in het geding. Dat heeft consequenties 
voor de taak van de wetgever. Hij moet voorwaarden scheppen en waarbor-
gen creeren voor een behoorlijke taakvervulling. Daarbij ligt juist in de con-
tradictoire gedingstructuur een belangrijke waarborg dat de rechter de belan-
gen die op het spel staan, op een evenwichtige wijze afweegt. Ook de moge-
lijkheid van appel en cassatie draagt bij aan de zorgvuldigheid die de rechter 
moet betrachten. Bij die stand van zaken is het met nodig dat de wetgever 
alle onderdelen van het proces strak reglementeert. Met betrekkelijk open 
normen die in de jurisprudentie nadere invulling lcrijgen, kan in veel geval-
len worden volstaan. 

2.3 	Doorlopende onderzoekshjnen 

In het derde onderzoeksjaar werd voortgebouwd op — en uitwerking geven 
aan — voorstellen die in de beide voorafgaande jaren werden ontwikkeld. In 
deze paragraaf zal van die eerdere voorstellen op hoofdpunten een korte sa-
menvatting worden gegeven. Die voorstellen beogen zoals gezegd verbete-
ring te brengen in het bestaande wetgevingstekort. Daarom zullen de voor-
stellen vanuit dat perspectief worden beschreven. Tevens zal, om de onder-
linge samenhang zichtbaar te maken, hier en daar worden vooruitgewezen 
naar de onderzoeksresultaten waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan. 

2.3.1 	Drie sporen-proces 

Aan het systeem van het huidige wetboek ligt de gedachte ten grondslag dat 
alle strafbare feiten op dezelfde wijze, via een uniforme procedure, moeten 
worden afgehandeld. Het uitgangspunt is dat voor bestraffing een berechting 

is vereist (procesverplichting), en dat op die berechting in beginsel steeds 
dezelfde procedureregels van toepassing moeten zijn, ongeacht de ernst van 
de te berechten feiten. Door de enorme toename van het aantal af te handelen 
zaken is het systeem in zijn voegen gaan kraken. Die toename heeft in de 
eerste plaats geleid tot een zekere uitholling van waarborgen. In alle zaken 
full dress procederen — met alle getuigen op de zitting — is dan eenvoudig 
niet vol te houden, zodat het onmiddellijkheidsbeginsel onder druk komt te 
staan. Het resultaat is een stijl van procederen die voor zware zaken al gauw 
onder de maat is, en voor eenvoudige overtredingen dikwijls nog teveel van 
het goede is. 
De toename van het aantal af te handelen zaken heeft er in de tweede plaats 
toe geleid dat het uitgangspunt zelf onder druk kwam te staan. Door capaci- 
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teitsgebrek gedwongen werd de unus judex geaccepteerd als een noodzake
lijk kwaad, als een moeilijk te rechtvaardigen afwijking van de wenseljke
standaard. Bovendien nam de buitengerechteljke afdoening een hoge vlucht.
Daarbij werd alleen in naam aan het uitgangspunt vastgehouden. De buiten-
gerechtelijk te betalen geldsom werd niet vorm gegeven als een straf (want
daarvoor was een berechting nodig), maar als een afkoopsom waarmee ver
volging en berechting konden worden voorkomen. Die oneigenlijke vormge
ving is om een aantal redenen bezwaarlijk. Zij verdraagt zich slecht met de
publieke, normhandhavende functie van het strafrecht. Er dreigt een tekort
aan rechtsbescherming, juist doordat de gekozen constructie niet om een met
waarborgen omklede schuldvaststelling vraagt. De constructie is bovendien
(als het transactieaanbod niet wordt geaccepteerd) weinig slagvaardig.

Dat gebrek aan slagvaardigheid heeft in het recente verleden geleid tot
het door het OM geïnitieerde voorstel het transactieaanbod executoir te ver
klaren als daarop niet wordt gereageerd. Dat gebrek is ook de motor geweest
achter de opkomst van de bestuurlijke boete. Zie daarover aanstonds nader.

In het project Strafvordering 2001 is gekozen voor een tegengesteld uit
gangspunt. Differentiatie in procedures is niet alleen vanuit een oogpunt van
rechtsbescherming aanvaardbaar, maar is, gelet op de noodzaak van een
evenwichtige benutting van de schaarse capaciteit, ook een dringende eis.
Daarom wordt een drie sporen-proces voorgesteld, waaarbij primair gediffe
rentieerd wordt naar de zwaarte van de (mogelijk) op te leggen sanctie. Het
eerste spoor is bedoeld voor de zware zaken, waarin de verdachte langdurige
vrjheidsstraffen boven het hoofd hangen. De behandeling vindt hier plaats
door de meervoudige kamer, in beginsel in tegenwoordigheid van de ver
dachte. De verdachte wordt bijgestaan door een (zo nodig toegevoegde)
raadsman, de getuigen iï charge worden (indien hun verklaringen bestreden
worden) als regel gehoord. Het tweede spoor is te vergelijken met de be
staande politierechter-procedure. Het derde spoor voorziet in strafoplegging
door de OvJ, met mogelijkheid van beroep op de rechter.

In deelrapport 1 (‘Buitengerechtelijke afdoening II’ van A.R. Hart
mann) wordt nadere invulling gegeven aan het derde spoor. Dat derde spoor
werd in het eerste onderzoeksjaar ‘vooralsnog’ beperkt tot vermogenssanc
ties beneden een nog nader te bepalen plafond.’° Wij stellen thans voor de
beperking tot vermogenssancties te laten vallen. De maximaal op te leggen
boete kan bovendien fors zijn. Die keuzen hebben alles te maken met de ‘po

10 Eerste interimrapport onderzoeksproject Strafrordering 2001, ‘Algemeen Deel’ (M.S.
Groenhuijsen & 0. Knigge), p. 41.
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sitionering’ van het derde spoor als buitengerechtelijke wijze van afdoening.
Blijft daarnaast ruimte bestaan voor transactie en voorwaardelijk sepot, of
gaan die afdoeningswijzen op in het derde spoor? In dit rapport wordt voor
het laatste gekozen.

In het derde spoor is zoals gezegd voorzien in beroep op de rechter.
Daarmee hebben wij het terrein van de rechtsmiddelen betreden. De (invul
ling van) het drie sporen-model werkt door in het stelsel van rechtsmiddelen
(deelrapport 2, ‘Het stelsel van rechtsmiddelen’ van E.F. Stamhuis) en in de
vormgeving van het hoger beroep (deelrapport 3, ‘Het hoger beroep’ van
M.S. Groenhuijsen & J. de Hullu).

2.3.2 Onderzoek ter zitting

Een in het oog springend systematisch tekort van het bestaande wetboek
kwam onder 2.1 reeds ter sprake. De de auditu-rechtspraak heeft het oor
spronkelijke wettelijke systeem doorkruist. Hoewel het bewijsstelsel de ver
klaring-van-horen-zeggen lijkt uit te sluiten, wordt in belangrijke mate recht
gedaan op de stukken, op in het vooronderzoek tegenover de politie afgeleg
de verklaringen. Daardoor is het ondervragingsrecht op de tocht komen te
staan. Bovendien ontbreekt een wettelijke regeling van het horen van getui
gen door de politie. Waarborgen voor de betrouwbaarheid van die verklarin
gen biedt de wet dus niet.

In de voorstellen wordt gekozen voor ‘legalisering’ van de de auditu
praktijk. Het wettelijk bewijsstelsel — dat oorspronkelijk het noodzakelijke
sluitstuk vormde van de ‘onmiddellijke’ bewijsgaring op de zitting — moet
daarom plaats maken voor een min of meer ‘Vrij’ bewijsstelsel. Of en in
hoeverre inbreuken op het ondervragingsrecht moeten leiden tot uitsluiting
van in het vooronderzoek afgelegde verklaringen, wordt goeddeels overge
laten aan de jurisprudentie (vergelijk ankerpunt 9).

Om te bereiken dat het ondervragingsrecht ‘practical and effective’ mag
heten, worden veranderingen voorgesteld in de voorbereiding van de zitting.
Het initiatief wordt daarbij verlegd van de verdediging naar de rechter. Het is
de rechter die ruim vddr de zitting (op grond van het dossier en eventueel na
kennisneming van de standpunten van de partijen) bepaalt welke getuigen
dienen te worden opgeroepen. Uitgangspunt daarbij is dat getuigen wier ver
klaring door de verdachte wordt bestreden, opgeroepen moeten worden.11 Zo

11 Zie voor een nadere uitwerking van dit voorstel het Eerste interi,nrapporr Strafiordering
2001, Deelrapport 7, ‘De getuige in het strafproces; voorstellen voor een nieuwe regeling
(A. den Hartog), p. 341 e.v.
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wordt bereikt dat de ontkennende verdachte er in beginsel vanuit kan gaan 
dat de 'witnesses against him' op de zitting aanwezig zijn. 

In deelrapport 3 (Groenhuijsen & De HuIlu, 'Het hoger beroep') wordt 
deze lijn doorgetrokken naar getuigenverklaringen die in eerste aanleg zijn 
betwist. Dwingende bewijsvoorschriften — zoals thans vervat in art. 422 Sv — 
kunnen ook hier worden gemist. Evenals in eerste aanleg geldt ook in appel 
dat vertrouwd mag worden op een behoorlijke taalcvervulling door de rech-
ter. Veranderingen in de voorbereiding van de zitting moeten ook hier be-
vorderen dat betwiste getuigen daadwerkelijk ter zitting lcunnen worden on-
dervraagd. De schriftuur vervult daarbij een belangrijke rol. 

Recht doen op de stukken is alleen acceptabel, als de betrouwbaarheid van 
het in het vooronderzoek vergaarde bewijs in voldoende mate is gewaar-
borgd. Dat stelt eisen aan het vooronderzoek. Zo dadelijk zal daarop nader 
worden ingegaan. Hier.verdient aandacht dat de de auditu-jurisprudentie een 
verschuiving teweeg heeft gebracht in het karakter van het `onderzoek' op de 
zitting. In feite verricht de rechter op de zitting nog maar weinig onderzoek. 
Hij toetst het vooronderzoek op rechtmatigheid en verifieert de resultaten 
van dat onderzoek aan de hand van het contradictoire debat. Dat vooronder-
zoek wordt dus niet langer — zoals aanvankelijk bij de juryrechtspraak het 
geval is geweest — als touter voorbereidend van aard buiten beschouwing 
gelaten. Integendeel, de rechter baseert zijn oordeel juist in belangrijke mate 
op dat vooronderzoek. Hij bouwt daar als het ware op voort. 

In deelrapport 3 (Groenhuijsen & De Hullu, 'Het hoger beroep') wordt 
een vergelijkbare gedachtengang ontvouwd met betreklcing tot de behande-
ling in hoger beroep. De appelrechter onderzoekt de zaak niet helemaal op-
nieuw, maar bouwt voort op de behandeling van de zaak in eerste aanleg. 
Uitgangspunt is dus niet dat alles moet worden `overgedaan'. De behande-
ling in appel zal zich als regel concentreren op de overgebleven twistpunten. 
Voorts geldt dat het opnieuw horen van getuigen `noodzakelijk' moet zijn. 
Dat wit zeggen dat bij de belangenafweging die op dit punt van de rechter 
wordt verwacht, gewicht in de schaal mag leggen dat de getuige al in eerste 
aanleg is gehoord. 

2.3.3 	Vooronderzoek 

Het systematisch tekort van het Wetboek van Strafvordering doet zich het 
scherpst gevoelen op het terrein van het vooronderzoek. Het sprak in 1838 
nog vanzelf dat het vooronderzoek in strafzaken het werk van de rechter(- 
commissaris) was. Dat vooronderzoek was dus welhaast per definitie een 
gerechtelijk vooronderzoek. Het opsporingsonderzoek was dan ook aanvan- 
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kelijk niet meer dan de noodzakelijke aanloop tot dat gerechtelijk vooron-
derzoek. De situatie is inmiddels drastisch gewijzigd. Het gerechtelijk voor-
onderzoek is naar de marge van de strafrechtspleging verdrongen. In alle 
zaken geschiedt de waarheidsvinding geheel of in ieder geval in overwegen-
de mate in het kader van een opsporingsonderzoek. Het wettelijk systeem 
weerspiegelt echter nog steeds de strafrechtspraktijk in de eerste helft van de 
19e eeuw. De wet geeft een fraaie regeling van het gerechtelijk vooronder-
zoek, terwijl het opsporingsonderzoek — waarin het allemaal gebeurt — sterk 
ondergenormeerd is. 

Die ondernormering is des te bedenkelijker door de ontwilckelingen met 
betrekking tot de de auditu-praktijk. Wij zagen dat het opsporingsonderzoek 
daardoor sterk aan gewicht heeft gewonnen. Juist omdat de rechter zich ba-
seert op de resultaten van dat onderzoek, moeten waarborgen worden ge-
schapen met betrekking tot de betrouwbaarheid van dat onderzoek. Dat geldt 
wellicht in nog sterkere mate voor de afdoening in het derde spoor. De sanc-
tie wordt hier door de OvJ immers 'direct' op de resultaten van het vooron-
derzoek gebaseerd. 

Er is nog een reden waarom het vooronderzoek aan een grondige her-
ziening toe is. Die reden is dat niet langer gezegd kan worden dat de straf-
vordering louter reactief van aard is. De groei van de ordeningswetgeving 
vereiste onderzoek naar mogelijk gepleegde strafbare feiten (repressieve 
controle), de veranderde aard van de criminaliteit vroeg om `proactier op-
treden. De politiepraktijk paste zich daarbij aan, maar de wettelijke regeling 
bleef in de kern ongewijzigd. Het systematisch uitgangspunt bleef dat opspo-
ring zich beperkte tot de opheldering van een vermoedelijk gepleegd straf-
baar feit. Op die wijze werd een groot deel van de politiepraktijk bijna let-
terlijk buiten beeld gedefinieerd. Doordat de rechter en vaak ook de OvJ 
geen zicht hadden op die praktijk, kon de proactieve opsporing — zoals de 
commissie Van Traa constateerde — ontsporen. De wet Bob verbeterde 
weliswaar de gebrekkige norrnering, maar doorbrak daarmee tegelijk de 
wettelijke systematiek. Het gebrek aan inzichtelijkheid en consistentie nam 
daardoor toe. 

In het tweede onderzoeksjaar zijn voorstellen gedaan tot een ingrijpende 
herziening van het vooronderzoek. Daarbij is aansluiting gezocht bij de rea-
liteit van de hedendaagse strafrechtspleging. Uitgangspunt is derhalve dat 
het onderzoek naar de waarheid tijdens het vooronderzoek in handen is van 
opsporingsambtenaren onder leiding van de OvJ. Dat uitgangspunt impli-
ceert afschaffing van het gerechtelijk vooronderzoek in zijn huidige vorm. 
Die afschaffing leidt paradoxaal genoeg noch tot een verminderde rechtsbe- 
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scherming, noch tot een minimalisering van de rol van de rechter in het 
vooronderzoek. Het tegendeel is het geval. 

Het systematisch uitgangspunt dat het vooronderzoek een opsporings-
onderzoek is, maakt duidelijk dat de rechten van de verdediging in het kader 
van dat onderzoek gestalte moeten krijgen. Voorzieningen die nu nog ge-
koppeld zijn aan de instelling van een gerechtelijk vooronderzoek, vinden in 
onze voorstellen een plaats in de regeling van het opsporingsonderzoek. 
Aangrijpingspunt is daarbij het eerste verhoor van de verdachte door de po-
litie. Dat verhoor fungeert in de regeling als geformaliseerd beginpunt van 
de criminal charge. Op die wijze wordt de rechtsbescherming uitgebreid tot 
alle zaken waarin de dreiging van een vervolging manifest wordt. Daar komt 
bij dat de rechter-commissaris niet langer gevangen is in het kader van het 
gerechtelijk vooronderzoek. Dat maakt de weg vrij voor bemoeienis met het 
opsporingsonderzoek. De mini-instructie op verzoek van de verdachte krijgt 
in dat onderzoek een natuurlijke plaats. Ook is er geen systematische be-
lemmering meer om ingrijpende opsporingsmethoden aan een vorm van toe-
zicht door de RC te onderwerpen, ook niet als die methoden in het vroegste 
stadium van het vooronderzoek toepassing vinden. 12  

Onze voorstellen zijn erop gericht om aan de ondernormering van de 
opsporing een eind te maken. Dat betekent dat wij aanmerkelijk meer willen 
regelen dan thans het geval is. Tegelijkertijd willen wij waken tegen overre-
glementering van het opsporingsonderzoek. Een vergelijking met de norme-
ring van het onderzoek op de zitting is wellicht verhelderend. Het concept 
van de behoorlijke taakvervulling brengt mee dat de rechter de wet niet be-
hoeft te worden voorgeschreven (zie onder 2.2, ankerpunt 9). De taak van de 
wetgever is vooral het scheppen van een structuur waarbinnen een behoorlij-
ke taakvervulling is gewaarborgd. Dat concept kan ook toegepast worden op 
het opsporingsonderzoek. Het belang van de waarheidsvinding verdraagt 
zich slecht met een starre reglementering van het politiewerk. De opspo-
ringsambtenaar moet een zekere speelruimte hebben om naar bevind van 
zaken te kunnen handelen. Dat betekent dat vertrouwd moet kunnen worden 
op een behoorlijke taakvervulling. En dat kan alleen als de wet daarvoor de 
voorwaarden heeft geschapen. De wetgevende activiteiten met betrekking tot 
het vooronderzoek dienen daarom primair te zijn gericht op het waarborgen 

12 Daartnee sluiten de voorstellen aan bij een tendens die in de wetgeving van de laatste jaren 
zichtbaar wordt. Steeds vaker krijgt de R.C. een taalc buiten het kader van een gerechtelijk 
vooronderzoek. Het wettelijk systeem wordt daardoor verder ondergraven. Zie Tweede 

interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, Deelrapport 5, 'De rechterlijke 
bemoeienis met het strafvorderlijk vooronderzoek', (A.E. Harteveld & E.F. Stamhuis), p. 
499 e.v. 
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van een behoorlijke taakvervulling. Nu zagen wij dat de contradictoire ge-
dingstructuur een belangrijke garantie vormt voor een behoorlijke taakver-
vulling door de rechter. De context waarin een opsporingsambtenaar fun-
geert is uiteraard een andere. Op grond daarvan zou men verwachten dat het 
vooronderzoek strakker genormeerd is dan het onderzoek op de zitting. Het 
geldende recht laat echter een tegengesteld beeld zien. In onze voorstellen 
wordt het evenwicht hersteld. 

Tot het herstel van het evenwicht behoort dat de normering zich niet 
beperkt tot inbreuken op grondrechten. Onze voorstellen beogen ook het 
contradictoire karakter van het vooronderzoek te versterken. Daarnaast is de 
betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten een belangrijke reden voor 
wettelijke normering. Op het belang daarvan werd al gewezen bij de bespre-
king van de de auditu-praktijk. In het tweede onderzoeksjaar zijn op dit punt 
reeds voorstellen gedaan met betrekking tot de normering van het verhoor 
van de verdachte door de politie. Dit jaar komen daar voorstellen bij met 
betrekking tot onder meer het horen van getuigen en het inschakelen van 
deskundigen. 13  Daarbij wordt aandacht besteed aan de positie van de verde-
diging. Voorts wordt de positie van de rechter-commissaris in het opspo-
ringsonderzoek nader ingevuld. 

2.3.4 	Opsporing; taken en bevoegdheden 

Dwangmiddelen en rechtsmiddelen. Algemeen deel 

Tot de kern van de voorstellen met betrekking tot het opsporingsonderzoek 
behoort dat voor opsporing een bevoegdheid is vereist. Onderzoek van over-
heidswege naar de mogelijke betrokkenheid bij strafbare feiten is voor bur-
gers zo belastend, dat het legaliteitsbeginsel daarvoor een basis in de wet 
verlangt. Daarmee is niet gezegd dat particulieren geen onderzoeksactivitei-
ten mogen ontplooien, maar alleen dat de overheid zich van opsporing dient 
te onthouden als daarvoor geen bevoegdheid in de wet bestaat. Het heeft 
weinig zin om het onderzoek dat door opsporingsambtenaren wordt verricht, 
te normeren en met waarborgen te omldeden, als andere overheidsfunctiona-
rissen buiten dat beperkende kader om opsporingsonderzoek zouden mogen 
verrichten. 

In de voorstellen is afstand genomen van de idee dat de opsporing en de 
strafvordering pas beginnen op het moment waarop een redelijk vermoeden 
van een reeds gepleegd strafbaar feit ontstaat. Gekozen is voor een ruime 
omschrijving van de opsporingstaak. Onder die taak valt alle onderzoek dat 

13 Zie Deelrapport 4, `Normering van de opsporing' (Y.G.M. Baaijens-van Geloven & 
J.B.M. Simmelink), par. 2.4.2. 
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zich richt op de strafrechtelijke handhaving van de wet. Dat doel vormt het 
criterium dat de opsporing onderscheidt van het in de Algemene wet be-
stuursrecht geregelde toezicht. Met die ruime taakomschrijving wordt in een 
klap bereikt dat de waarborgen waarmee de opsporing dient te zijn omringd 
(zoals leiding OvJ; plicht tot verslaglegging), voor het hele politieonderzoek 
naar strafbare feiten gelden. Het proactieve werk is daarmee ingekaderd. 

De uitoefening van de opsporingstaak is in de voorstellen dus niet ge-
koppeld aan een verdenkingsvoorwaarde. Dat wil niet zeggen dat die voor-
waarde geen rol meer speelt. Die voorwaarde keert terug bij de normering 

van de opsporingstaak, dus bij de vraag wat opsporingsambtenaren ter op-
sporing mogen doen. Ingrijpende opsporingsmethoden (dwangmiddelen) 
moeten als regel wel aan een — mogelijk gespecificeerde — verdenkings-
voorwaarde worden gebonden. Noodzakelijk is dat echter niet. Dat betekent 
dat voor zogenaamde controlebevoegdheden — opsporingsbevoegdheden 
zonder verdenkingsvoorwaarde — plaats is in het Wetboek van Strafvorde-
ring. 

In deelrapport 5 14  worden aan deze uitgangspunten verrassende conclu-
sies verbonden met betrekking tot de `buitengewone opsporing'. Geconsta-
teerd wordt dat het uitgangspunt dat opsporing dient te geschieden op basis 
van een door de wet toegekende bevoegdheid, in de praktijk geweld wordt 
aangedaan. De toekenning van opsporingsbevoegdheden is in verregaande 
mate gedelegeerd aan de administratie, hetgeen heeft geleid tot een 'wild-
groei' aan buitengewoon opsporingsambtenaren. De voorstellen zijn erop 
gericht de toekenning van opsporingsbevoegdheden weer strakker aan de 
wet te binden. 

datzelfde deelrapport 5 worden voorts voorstellen gedaan voor de 
normering van de buitengewone opsporingstaak. Geconstateerd wordt dat de 
opsporings- en controlebevoegdheden die thans in tal van bijzondere wetten 
aan opsporingsambtenaren worden toegekend, vanwege hun `uitzonderlijke' 
karakter aan systematische aandacht dreigen te ontsnappen. Doordat de blik 
is vernauwd tot de `gewone', in het Wetboek van Strafvordering geregelde 
opsporing, kan op het terrein van de bijzondere opsporing een ongewenste 
opeenstapeling van bevoegdheden ontstaan. Daarom wordt voorgesteld om 
de bevoegdheden die thans in de Wet Economische Delicten aan opspo-
ringsambtenaren worden toegekend, een plaats te geven in het Wetboek van 
Strafvordering. Dat die bevoegdheden niet een concrete verdenkingsvoor-
waarde kennen, vormt daarvoor als gezegd geen systematisch beletsel. Het 

14 De verhouding tussen het Wetboek van Strafvordering, de opsporingsbevoegdheden in 
bijzondere wetten en de buitengewone opsporing' (N.J.M. Kwakman). 
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voordeel van het voorstel is dat de verhouding van de `bijzondere' bevoegd-
heden tot de 'commune' bevoegdheden helder kan worden geregeld. Het 
primaat van het Wetboek van Strafvordering wordt in onze voorstellen dus 
hersteld door de `bijzondere' bevoegdheden in dat wetboek hun plaats te 
wij zen. 

Tot de normering van de opsporingstaak behoort de toekenning van speci-
fieke bevoegdheden. 15  Die specifieke bevoegdheden vormen immers een 
deel van het antwoord op de vraag wat ter opsporing mag worden gedaan. In 
de voorstellen wordt gebroken met de gedachte dat specifieke bevoegdheden 
alleen nodig zijn als de opsporing inbreuk maakt op grondrechten. Het gege-
ven dat bepaalde onderzoeksmethoden gemakkelijk kunnen leiden tot een 
inbreuk op grondrechten, vormt reeds een valide argument om tot wettelijke 
regeling over te gaan. Ook andere argumenten — bijvoorbeeld gelegen in de 
corruptiegevoeligheid van het onderzoek — kunnen wettelijke regeling verei-
sen. Op het belang van de betrouwbaarheid van het onderzoek en het verde-
digingsbelang als reden voor wettelijke normering werd hierboven reeds ge-
wezen. 

In deelrapport 4 (Baaijens-van Geloven & Simmelink, Normering van 
de opsporing') wordt nader ingegaan op de systematiek van de normering 
van de onderzoekstaak. Een van de vragen daarbij is waar de specifieke be-
voegdheden in de wet een plaats moeten lcrijgen. Moeten zij apart — als 
`dwangmiddelen' — worden geregeld, of dienen zij te worden ingebed in de 
regeling van het opsporingsonderzoek? 

2.3.5 	Strafvordering; verhouding met andere rechtsgebieden 

Zoals hiervoor, onder 2.3.4, werd vermeld hebben wij gekozen voor een 
ruime omschrijving van de opsporingstaak, zodat daaronder alle onderzoek 
valt dat zich richt op de strafrechtelijke handhaving van de wet. Dat doel 
onderscheidt de opsporing van het in de Algemene wet bestuursrecht gere-
gelde toezicht. Ook met betrekking tot andere onderwerpen levert het doel 
van het overheidsoptreden een belangrijk criterium op voor de verdeling van 
de rechtsstof over het strafrecht en het bestuursrecht. Tot een rigide afgren- 

15 Betoogd is dat een scherp onderscheid tussen taak en bevoegdheid niet is te maken. De 
uitoefening van de opsporingstaak vereist als gezegd een bevoegdheid. Dwangmiddelen 
kunnen worden gezien als steunbevoegdheden bij de `algemene' bevoegdheid om strafba-
re feiten op te sporen. Zie het Tweede interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 
2001, Deelrapport 2, 'Het opsporingsbegrip en de normering van de opsporingstaak' (G. 
Knigge & N.J.M. Kwakman), p. 310 e.v. 
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zing van de beide rechtsgebieden leidt dat doel-criterium echter in onze 
voorstellen niet. 

In het tweede onderzoeksjaar is de verhouding van het strafrecht tot het 
bestuursrecht geanalyseerd. I6  De conclusie was dat van gescheiden werelden 
geen sprake zou moeten zijn. Een meer vruchtbare benadering is dat het 
strafrecht en het bestuursrecht worden opgevat als regelsystemen die als het 
ware over elkaar heen schuiven. Dat betekent dat regels van strafrecht en 
bestuursrecht tegelijk van toepassing kunnen zijn. Zo is er weinig bezwaar 
tegen om de Awb-regels met betrelcking tot mandatering van toepassing te 
verklaren op de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Omgekeerd 
zouden de regels van materieel strafrecht toepassing kunnen vinden bij de 
oplegging van bestuurlijke boetes. De meest radicale conclusie die aan deze 
benadering kan worden verbonden, is dat aan een aparte regeling van de 'be-
stuurlijke' boete in het bestuursrecht geen behoefte bestaat. De procedurere-
gels die in het derde spoor de boeteoplegging door het OM beheersen, kun-
nen op overeenkomstige wijze toegepast worden bij de oplegging van boetes 
door andere bestuursorganen. Deze ordening van de rechtsstof kan onder-
steund worden met een beroep op het — enigszins verruimde — doelcriterium. 
Overheidshandelen dat gericht is op punitieve sanctionering dient regeling te 
vinden in het strafrecht. 

In het tweede interimrapport is echter meteen geconcludeerd dat deze 
radicale oplossing nog een paar bruggen te ver is." Voorlopig moet er dus 
vanuit worden gegaan dat het derde spoor en de bestuurlijke beboeting naast 
elkaar bestaande vormen van punitieve sanctionering zullen zijn. Daaraan 
kan hier toegevoegd worden dat een spoedige harmonisatie in het geval van 
de WAHV (de Wet Mulder) misschien wel een reeel perspectief is. Hier ligt 
de oplegging van de bestuurlijke boete immers in handen van de politie en 
het OM. Twee verschillende buitengerechtelijke boetesystemen binnen een 
organisatie is op z'n zachtst gezegd onhandig. 

De minder radicale conclusie die aan het ideaal van een overkoepelende 
regeling voor alle vormen van buitengerechtelijke bestraffing kan worden 
verbonden, is dat inhoudelijke verschillen tussen de strafrechtelijke en be-
stuursrechtelijke variant zoveel mogelijk dienen te worden vermeden. Op 
grond daarvan is in het tweede interimrapport gesteld dat de procedurele in-
vulling van het derde spoor dient te worden getoetst aan de in de vierde tran-
che van de Awb voorgestelde regeling. Die toetsing heeft dit jaar plaatsge- 

16 Tweede interimrapport onderzoeloproject Strafvordering 2001, Deelrapport 1, 'De ver-
houding van het strafrecht tot het bestuursreche (G. ICnigge), p. 93 e.v. 

17 	Idem, p. 124. 
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vonden. De uitkomst is dat er goede gronden bestaan om van de Awb-
regeling af te wijken. Wij kiezen voor een meer `strafrechtelijke' invulling 
van met name het beroep op de rechter. Zie hierna, onder 3.1 en 3.2. 

Ook om andere redenen leidt het doel-criterium niet tot een rigide afbake-
ning van de rechtsstof. De eerste reden is dat het overheidsoptreden soms 
meer doelen tegelijk dient. De constructie van de over elkaar schuivende 
regelsystemen kan voor een dergelijk geval een oplossing bieden. Zo staat 
het feit dat de toezichthoudende taak en de opsporingstaak dikwijls tegelij-
kertijd worden uitgeoefend, er niet aan in de weg beide taken afzonderlijk te 
normeren. Niet altijd echter leidt een dergelijke opsplitsing naar doel tot een 
bevredigende oplossing. Een voorbeeld daarvan levert de bestuurlijke op-
houding. De consequentie van de door de wetgever gekozen oplossing is dat 
twee afzonderlijke trajecten zijn gecreeerd (de bestuurlijke ophouding en de 
strafvorderlijke aanhouding) die op een krampachtige wijze van elkaar ge-
scheiden moeten worden gehouden. 

De tweede reden is dat het doel van de strafvordering zelf niet scherp is 
omlijnd. Wij omschreven dat doel als het bevorderen van een in alle opzich-
ten adequate reactie van de overheid op vermoedelijk gepleegde strafbare 
feiten. Die omschrijving biedt de ruimte om het slachtoffer een plaats te ge-
ven in het strafproces (hiervoor onder 2.2; ankerpunt 2). Die plaatsbepaling 
leidt op haar beurt tot een doorbreking van het traditionele onderscheid tus-
sen privaatrecht en strafrecht. Tot de adequate reactie die van de overheid 
verwacht mag worden, behoort namelijk ook dat zij bevordert dat het slacht-
offer zijn schade vergoed krijgt. Die schadevergoeding is daardoor Met lan-
ger een aan het strafrecht wezensvreemd element. I8  

Over de vraag nu wat tot de 'adequate reactie' gerekend moet worden, 
kan worden getwist. Zo zou men kunnen stellen dat het voorkomen van ver-
dere ordeverstoringen een alleszins adequate reactie is op openbare orde-
delicten. Op grond daarvan kan dan verdedigd worden dat de bestuurlijke 
ophouding dogmatisch gezien thuis hoort in het Wetboek van Strafvorde-
ring. Wij menen dat een dergelijke `dogmatische' benadering uiteindelijk 
niet vruchtbaar is. Die benadering dwingt tot een scherpe afbakening van 
wat `strafvordering' mag heten en wat niet. Wij hebben in het tweede deel-
rapport gekozen voor een meer pragmatische benadering. Die benadering 
houdt in dat in het Wetboek van Strafvordering in ieder geval ook plaats is 

18 Vergelijk Deelrapport 8, 'Het slachtoffer in het vooronderzoek' (Groenhuijsen & Kwalc-
man). 
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voor onderwerpen die met de `strafvordering' ten nauwste samenhangen. 19  
In die benadering kan in het midden blijven waar de strafvordering precies 
begint en ophoudt. 

In de door ons voorgestelde benadering staat voorop dat de overheids-
reactie in alle opzichten adequaat moet zijn. De vraag is vervolgens hoe dat 
op de meest heldere en inzichtelijke wijze tot uitdrukking kan worden ge-
bracht. Voor regeling in het Wetboek van Strafvordering dient te worden 
gekozen als daarmee aan alle betrokken belangen het meest recht wordt ge-
daan. Deze `pragmatische' benadering vindt men in een aantal deelrapporten 
terug. In deelrapport 6 wordt onderzocht of en zo ja in hoeverre de bedrijfs-
matig georganiseerde particuliere opsporing regeling dient te vinden in het 

Wetboek van Strafvordering. 2°  In deelrapport 7 wordt voorgesteld de be-
stuurlijke ophouding te integreren in de strafvorderlijke regeling van aan-
houding en inverzekeringstelling. 21  In deelrapport 8 (Groenhuijsen & 
Kwakman, 'Het slachtoffer in het vooronderzoek') tenslotte wordt ingegaan 
op de vraag hoe de positie van het slachtoffer in het vooronderzoek het beste 
kan worden geregeld. De weinig scherpe omlijning van 'de' strafvordering 
vindt daarbij een illustratie in de juridische inbedding van de zogenaamde 
alternatieve afdoeningsmodaliteiten. Een principieel onderscheid tussen 
strafrechtelijke en alternatieve afdoening valt niet goed te waken. Bovendien 
geldt dat, voorzover sprake is van alternatieve afdoening, daarmee toch bij 
de inrichting van het strafproces rekening moet worden gehouden. De alter-
natieve afdoening wordt daardoor tot op zekere hoogte ingekaderd in de 
strafvordering. 

3 	Samenvattend overzicht van de voorstellen 

3.1 	Het derde spoor; plaatsbepaling en vormgeving 

Naar onder 2.3.1 reeds werd vermeld is in het eerste interimrapport een 
voorstel gedaan voor de invoering van een drie sporen-proces. Het derde 
spoor is daarbij bestemd voor eenvoudige zaken van relatief geringe ernst. In 

19 Tweede interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, Deelrapport 2, 'Het op-
sporingsbegrip en de nom -wring van de opsporingstaak' (G. 1Cnigge & N.J.M. Kwakman), 
p. 334 e.v. 

20 'Bedriffsmatig georganiseerde particuliere opsporing en (het Wetback van) s/Straf-
vordering' (CJ. CF. Fijnaut). 

21 	̀stanhouding ter handhaving van de openbare orde' (A.E. Harteveld). 
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dat spoor is het de OvJ die de sanctie oplegt, met dien verstande dat voor de 
verdachte beroep openstaat op de rechter. 22  

In het eerste deelrapport (Hartmann, `Buitengerechtelijke afdoening II') 
wordt dit derde spoor nader uitgewerkt. Een van de lastigste vragen die zich 
daarbij voordoen, is welke sancties in dat spoor door de OvJ kunnen worden 
opgelegd. Het antwoord op die vraag is sterk afhankelijk van het antwoord 
op twee andere, onderling nauw samenhangende vragen. De eerste van die 
vragen is hoe het derde spoor zich verhoudt tot het tweede spoor: welke 
sancties zijn zo ingrijpend dat zij door een rechter dienen te worden opge-
legd? De tweede vraag is hoe het derde spoor zich verhoudt tot de bestaande 
mogelijkheden om de zaak buitengerechtelijk af te doen. Blijven de transac-
tie en het voorwaardelijk sepot naast het derde spoor bestaan, of worden zij 
geheel door dat derde spoor vervangen? 

Eerst de eerste vraag. In het eerste onderzoeksjaar zijn de gedachten 
vooral uitgegaan naar lage geldboetes en andere lichte vermogenssancties. 
Zou men menen dat het niet verantwoord is om andere, ingrijpender sancties 
via het derde spoor af te doen, dan leidt dat al gauw tot overbelasting van het 
tweede spoor. Zo zullen al die zalcen die thans met hoge transactiebedragen 
worden `afgekoche, dan door de rechter moeten worden afgehandeld. Dat is 
weinig aantrekkelijk omdat een evenwichtige benutting van de zittingscapa-
citeit nu juist een van de belangrijkste drijfveren is om tot een drie sporen-
proces te geraken. Als het resultaat is dat, vergeleken met de huidige situatie, 
meer zaken op het bordje van de rechter belanden, komt de doelstelling om 
ruimte te scheppen voor een zorgvuldige afhandeling van zware en ingewik-
kelde zaken in het gedrang. 

Nu zou men de oplossing voor dit capaciteitsprobleem kunnen zoeken 
in het laten voort bestaan van de transactie en het voorwaardelijk sepot. Dat 
is dan tegelijk het antwoord op de tweede vraag. De gekozen oplossing 
houdt dan in dat sancties die niet door de OvJ in het derde spoor kunnen 
worden opgelegd (zoals hoge geldboetes, taakstraffen, straat- of stadionver-
boden), we! via (voorwaarden bij) transactie en sepot kunnen worden gerea-
liseerd. Ook dat is weinig aantrekkelijk. Het naast elkaar bestaan van drie 
buitengerechtelijke afdoeningsmodaliteiten is vanuit een oogpunt van een-
voud van regelgeving weinig aanlokkelijk. Daar komt bij dat het maar de 
vraag is of die drie modaliteiten helder ten opzichte van elkaar kunnen wor- 

22 Door een werkgroep van het ministerie van Justitie is inmiddels een rapport ('Buitenge-
rechtelijke afdoening van strafzaken') over deze materie vervaardigd. De voorstellen die in 
dat rapport worden gedaan, komen in grote lijnen overeen met wat wij voorstellen. Op on-
derdelen echter kiezen wij anders. Op de belangrijkste verschillen zal voetnootsgewijs 
worden geattendeerd. 
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den afgebakend. De onduidelijke verhouding van de transactie tot het voor-
waardelijk sepot kan als een belangrijk bezwaar tegen het geldende recht 
worden aangevoerd. Dat bezwaar wordt alleen maar groter als er nog een 
derde vorm van buitengerechtelijke afdoening bij zou komen. 

Het naast elkaar bestaan van verschillende afdoeningsmodaliteiten is 
alleen acceptabel als voor de verschillen gegronde redenen bestaan. De vraag 
is of die redenen er zijn. Twee bezwaren die men mogelijk zou kunnen aan-
voeren tegen het doen opgaan van de transactie en het voorwaardelijk sepot 
in het derde spoor, verdienen in dit verband serieuze aandacht. Die mogelij-
ke bezwaren hangen beide samen met het gegeven dat transactie en voor-
waardelijk sepot consensuele vormen van afdoening zijn, terwijI in het derde 
spoor de sanctie ook tegen de wil van de verdachte kan worden opgelegd en 
geexecuteerd. Het eerste bezwaar dat mogelijk aan dat gegeven kan worden 
ontleend, ligt op het vlak van de rechtsbescherming. De gedachte die daaraan 
ten grondslag ligt, is kennelijk dat met eenzijdige sanctieoplegging terug-
houdendheid moet worden betracht, juist omdat instemming van de ver-
dachte ontbreekt. Het zou die instemming zijn die bepaalde — ingrijpende — 
vormen van buitengerechtelijke sanctionering acceptabel maakt. Zij zou de 
juistheid van de beslissing waarborgen, terwijI het vrijwillig voldoen aan de 
gestelde voorwaarden bovendien kan worden gezien als een ondubbelzinnige 
afstand van het in art. 6 EVRM gegarandeerde recht op toegang tot de rech-
ter. 

Het tweede mogelijke bezwaar ligt op het vlak van de executie. Ingeval 
van transactie en voorwaardelijk sepot voldoet de verdachte vrijwillig aan de 
gestelde voorwaarden. Voldoet hij daaraan niet, niet tijdig, of niet geheel, 
dan kan alsnog vervolgd worden. Een (executie)probleem levert dat niet op. 
In het derde spoor is dat anders. Daar resulteert de sanctie-oplegging in een 
onherroepelijke beslissing, die vervolgens geexecuteerd moet worden. De 
vraag is hoe men zich dat moet voorstellen bij sancties die alleen kunnen 
worden tenuitvoergelegd als de betrokkene daaraan vrijwillig meewerkt. 
Men denke aan de mislukte taakstraf, of aan het niet uitgeleverde voorwerp. 
De dreiging van een strafvervolging ontbreekt (er ligt al een onherroepelijk 
beslissing), terwijI de vraag is of binnen het derde spoor met vervangende 
hechtenis kan worden gedreigd. Moet daar geen rechter aan te pas komen? 
Met die laatste vraag zijn we weer terug bij het argument van de rechtsbe-
schenning. 

In het voorgaande zijn de contouren van de problematiek geschetst. Duide-
lijk moge zijn dat het doen opgaan van alle buitengerechtelijke sanctionering 
in het derde spoor sterk de voorkeur verdient, maar dat het de vraag is of die 
voorkeur kan worden gerealiseerd. Daarvoor is nodig dat een aantal principi- 
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ele en praktische vragen op een bevredigende wijze worden beantwoord. Wij 
menen dat dat mogelijk is. De oplossing moet ons inziens niet gezocht wor-
den in het simpel schrappen van de transactie en het voorwaardelijk sepot en 
het vervolgens persen van die vormen van afdoening in het model van de 
bestuurlijke beboeting. Wij stellen voor die vormen van afdoening in het 
derde spoor te integreren, dat wil zeggen binnen dat spoor ruimte te schep-
pen voor variatie in juridische constructies en waarborgen. Door op die wijze 
te differentieren kunnen de problemen die zich op het vlak van de rechtsbe-
scherming en de executie voordoen, het hoofd worden geboden. Tegelijk kan 
het `ideaar — een wettelijk kader waarbinnen de buitengerechtelijke afdoe-
ning gestalte krijgt — worden gerealiseerd. 

Aanstonds zal nader op de rechtsbeschermings- en executieproblema-
tiek worden ingegaan. Een niet onbelangrijke keuze kan echter al op voor-
hand worden gemaakt. Voor de oplegging van vrijheidsstraffen is in het der-
de spoor geen plaats. Stevige steun voor dat standpunt kan gevonden worden 
in art. 113 lid 3 GW en in art. 5 lid 1 sub a EVRM. Wij verstaan deze bepa-
lingen aldus, dat voor de oplegging van een vrijheidsstraf nodig is dat een 
reciter zich over de schuld van de verdachte moet hebben uitgesproken. Die 
uitleg heeft consequenties voor de vervangende hechtenis. De OvJ zal die 
straf niet als stok achter de deur kunnen opleggen, omdat het uiteindelijke 
resultaat toch kan zijn dat de betrokkene een vrijheidsstraf ondergaat zonder 
dat een rechter een oordeel heeft geveld over zijn schuld. Daarmee is overi-
gens niet gezegd dat binnen het derde spoor in het geheel geen plaats is voor 
vervangende hechtenis, maar wel dat die vervangende hechtenis niet zonder 
rechterlijke tussenkomst kan worden gerealiseerd. 

Dan nu de vraag naar de rechtsbescherming. Op het argument dat afdoening 
in het derde spoor minder rechtsbescherming biedt dan consensuele vormen 
van afdoening, valt heel wat af te dingen. In de eerste plaats omdat ook het 
berusten in een door het OM eenzijdig opgelegde sanctie aangemerkt kan 
worden als een afstand van recht. Wel lijkt aannemelijk dat de eisen die het 
EHRM aan de ondubbelzinnigheid van de afstand stelt, toenemen naarmate 
de sanctie ingrijpender is. Uitdrulckelijk instemming van de verdachte is dan 
ook inderdaad minder problematisch dan de stilzwijgende afstand die afge-
leid wordt uit de berusting in de sanctieoplegging. Niets staat er echter aan in 
de weg om de afstand van recht in het derde spoor met aanvullende waar-
borgen te omkleden als de sanctie meer ingrijpend is. Zelfs is het mogelijk 
om de strafoplegging dan afhankelijk te maken van de instemming van de 
verdachte. Bij sancties die slechts met medewerking van de gestrafte kunnen 
worden geexecuteerd, ligt dat zelfs in de rede. 
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In de tweede plaats is het uitermate kwestieus of consensualiteit wet waar-
borgt dat de beslissing overeenstemt met de materiele waarheid. De motie-
ven van de verdachte om de openbare terechtzitting te vermij den behoeven 
hun basis niet te vinden in een erkenning van schuld, terwijl de OvJ in de 
instemming van de verdachte gemakkelijk een excuus kan zien om een 
grondig onderzoek naar de waarheid achterwege te laten. Het is juist deze 
zwakte van het accusatoire procesmodel op grond waarvan wij hebben geko-
zen voor een contradictoir proces met inquisitoire elementen (vergelijk hier-
voor, onder 2.2; ankerpunten 4 en 5). Die keuze heeft ook gelding voor het 
derde spoor. Rechtsbescherming laat zich heel wet combineren met eenzijdi-
ge strafoplegging. De waarborgen kunnen daarbij toenemen naarmate de 
sanctie ingrijpender is. Daarbij kan in het bijzonder gedacht worden aan het 
inbouwen van een contradictoir element. Wij menen derhalve dat de rechts-
bescherming in het derde spoor juist beter gewaarborgd kan worden dan in 
de huidige consensuele praktijk het geval is. 

Op dit punt kan inspiratie worden geput uit art. 5.4.2.6 van het Voor-
ontwerp vierde tranche Algemene wet bestuursrecht. 23  Wij stellen voor in 
het derde spoor eveneens een hoorplicht in te voeren. Ingeval van hoge geld-
boetes en andere ingrijpende sancties moet de verdachte tevoren de gelegen-
heid lcrijgen om te worden gehoord. Dat horen — waarbij de verdachte die dat 
wil, zich door een raadsman kan laten bijstaan — biedt verschillende voorde-
len. In de eerste plaats biedt dat de mogelijkheid om bij de strafoplegging 
rekening te houden met gegronde bezwaren. In de tweede plaats kan blijken 
dat de zaak toch niet eenvoudig van aard is, zodat afdoening in het derde 
spoor niet is aangewezen. De OvJ zal dan alsnog moeten dagvaarden. In de 
derde plaats kan uit het horen blijken dat strafoplegging in het derde spoor 
niet opportuun is. Zo kan de verdachte weigeren om de taakstraf te verrich-
ten, of het verbeurd te verklaren voorwerp uit te leveren. Dat gegeven veran-
dert de situatie: in veel gevallen zal de OvJ van oordeel zijn dat dan een vrij-
heidsstraf dient te volgen. Dat betekent weer dat gedagvaard moet worden. 
Hetzelfde doet zich voor als blijkt dat de verdachte de boete die op het felt 
staat, niet zal kunnen betalen. Ook dat kan reden zijn om `terug te vallen' op 
een vrijheidsstraf en dus op dagvaarding. In de vierde plaats kan uit het ho-
ren blijken dat de verdachte geen afstand wenst te doen van zijn recht op 
berechting door een onafhankelijke rechter. Als de verdachte erop staat dat 
de zaak `voorkome, zal dat doorgaans een reden moeten zijn om over te 

23 	Op grond van het derde lid van dit art. (Jo. art. 5.4.2.3) moet de `overtredef in de gelegen- 
heid worden gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen, als de boete meer dan E 340,- 

bedraagt. In andere gevallen is het horen facultatief. 
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gaan tot dagvaarding. In de vijfde en laatste plaats bewerkstelligt (de gele-
genheid tot) horen dat de verdachte van de (naderende) strafoplegging op de 
hoogte is. Die wetenschap maakt dat het vervolgens met instellen van beroep 
vrijwel steeds aangemerkt zal kunnen worden als een ondubbelzinnige wai-
ver. 

Met de invoering van een hoorplicht worden dus vele vliegen in een 
klap geslagen. In de praktijk zal het effect zijn dat het opleggen van zwaar-
dere sancties berust op een bepaalde mate van consensualiteit. Dat vermin-
dert het executieprobleem aanzienlijk. Voordat daarop wordt ingegaan, zij 
nog opgemerkt dat ook andere (aanvullende) waarborgen denkbaar zijn. Zo 
zouden bij de oplegging van hoge geldboetes zwaardere eisen gesteld kun-
nen worden aan de motivering. Daarbij kan gedacht worden aan een bewe-
zenverklaring onderbouwd met bewijsmiddelen. 

De hoorplicht stelt de OvJ in staat om rekening te houden met het standpunt 
van de verdachte. De executieproblemen worden daardoor kleiner, maar ge-
heel opgelost zijn zij daarmee niet. De taakstraf kan, ondanks alle goede wil, 
mislukken. Bovendien wil het feit dat de verdachte geen steekhoudende be-
zwaren kan aanvoeren tegen de boetebeschikking — en daarom afziet van 
beroep — met zeggen dat hij bereid is tot betalen. Wij menen voor deze pro-
blemen een bevredigende oplossing te hebben gevonden. Daarbij worden 
twee categorieen sancties onderscheiden. Aan de ene kant de sancties waar-
van de tenuitvoerlegging afhankelijk is van de medewerking van de betrok-
kene (zoals de taakstraf en de uitlevering van voorwerpen). Aan de andere 
kant sancties die (desnoods) tegen de wil van de gestrafte kunnen worden 
geexecuteerd (zoals de geldboete en de verbeurdverklaring van voorwerpen). 

Eerst de laatste categorie. De vraag is of de betalingsbereidheid zal af-
nemen als niet — zoals nu bij de transactie het geval is — een strafvervolging 
dreigt. De ervaringen met de WAHV (de wet Mulder) wijzen met in die 
richting. Ook het merendeel van de door de rechter opgelegde boetes wordt 
zonder veel problemen geexecuteerd. Het systeem van de wettelijke verho-
gingen (artt. 23 en 25 WAHV; art. 24b Sr), gevoegd bij de mogelijkheid van 
verhaal op de goederen van de veroordeelde (art. 25 WAHV; art. 573 Sv), 
maken dat de meeste boetes `vrijwillig' worden betaald. Wij verwachten dat 
dat in het derde spoor niet veel anders zal zijn. Daarbij zij opgemerkt dat de 
voorgestelde hoorplicht bewerkstelligt dat bij de oplegging van hoge boetes 
met eventuele draagkrachtproblemen op voorhand rekening is gehouden. 
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Ingeval de boete laag is — en horen niet verplicht is 24  — zijn onoverkomelijke 
draagkrachtproblemen in de regel, juist vanwege de — uiteraard betrekkelijke 
— geringheid van het bedrag, niet te verwachten. Het aantal gevallen waarin 
de opgelegde boete uiteindelijk niet kan worden geYnd (omdat ook verhaal 
geen soelaas biedt) zal daarom naar verwachting betrekkelijk ldein zijn. 
Voor die gevallen kan vervangende hechtenis niet worden gemist. 

De omzetting van de opgelegde boete in vervangende hechtenis zal niet 
zonder rechterlijke tussenkomst kunnen geschieden. Wij stellen een omzet-
tingsprocedure voor die te vergelijken is met die van art. 14g Sr en die van 
art. 22g Sr-oud. De enige vraag die de rechter in de procedure te beantwoor-
den heeft, is of de boete kan worden omgezet in vrijheidsstraf. De hoogte 
van de opgelegde boete is daarbij maatgevend voor het maximum van de 
vervangende hechtenis. Reformatio in peius is dus uitgesloten. Wel mag de 
rechter het aantal dagen vervangende hechtenis verminderen als hij daartoe 
aanleiding vindt in de emst van het feit of in de persoon of de persoonlijke 
omstandigheden van de verdachte. Zelfs mag hij (of beter gezegd: moet hij) 
de omzettingsvordering geheel afwijzen als hij niet overtuigd is van de 
schuld van de betrokkene of om andere reden meent dat de boete ten on-

rechte is opgelegd. 25  Dat vloeit voort uit de interpretatie die wij gaven aan 
art. 113 lid 3 GW en art. 5 EVRM: voor het ondergaan van vrijheidsstraf is 
een oordeel 'ten gronde' nodig over de schuld van de betrokkene. 26  Overi-
gens valt niet te verwachten dat een afwijkend oordeel over de schuld zich 
vaak zal voordoen. Het derde spoor is immers bedoeld voor zaken die een-
voudig van aard zijn, ook en zelfs in de eerste plaats wat het bewijs betreft. 
Mocht de rechter menen dat de OvJ de zaak in redelijkheid niet als eenvou-
dig van aard had kunnen aanmerken, dan zal hij de oplegging van de boete in 

24 Informatie met betrekking tot de draagkracht zal in die gevallen dikwijls ontleend kunnen 
worden aan het verhoor van de verdachte door de politic. 

25 In dat geval blijft de boetebeschikking zelf onaangetast. Denkbaar is om de rechter ook de 
bevoegdheid te geven de beschikking te vemietigen. Dat zou neerkomen op een vorm van 
herziening van een claimers onherroepelijke, voor tenuitvoerlegging vatbare) beslissing. 
Wij menen dat dat te ver gaat, mede omdat de gestrafte die loevallig' wdl verhaal biedt, 
een dergelijke herzieningsmogelijkheid niet heeft. 

26 Op dit punt wijkt ons voorstel af van het rapport 'Buitengerechtelijke afdoening van straf-
zalcen' waarin op p. 22 een Iruim omzettingsregime' wordt voorgesteld, dat in feite neer-
komt op heropening van de vervolging. De zaak moet bij dagvaarding worden aange-
bracht, waarna de rechter de zaak geheel opnieuw beoordeelt. De consequentie daarvan is, 
dat reformatio in peius niet is uitgesloten. Bovendien lijkt de consequentie te moeten zijn, 
dat tegen het vonnis van de rechter hoger beroep en cassatie open staat. In onze voorstellen 

is dat niet het geval. Zie hiema, onder 3.2. 
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strijd moeten oordelen met de beginselen van een goede procesorde, en om 
die reden de vordering moeten afwijzen. 27  

De hier voorgestelde executieregeling bestrijkt het overgrote deel van 
de zaken die in het derde spoor zullen worden afgedaan. Het gaat om 'bulk-
zaken', waarin met het simpel opleggen van een boete wordt volstaan. Het is 
in deze categorie zaken dat van het derde spoor een besparing van zittings-
capaciteit mag worden verwacht. 28  De verdachte die op andere dan inhoude-
lijke gronden niet ingaat op het transactie-aanbod, moet eerst worden gedag-
vaard en berecht, en heeft dan nog recht op hoger beroep en cassatie. Pas dan 
kan met de executie worden begonnen. Met die laatste fase kan in onze 
voorstellen dadelijk worden begonnen als de verdachte geen reden ziet om 
tegen de opgelegde boete in beroep te gaan. 

In de categorie zaken waarin de tenuitvoerlegging van de sanctie de 
medewerking van de verdachte vereist, mag geen noemenswaardige capaci-
teitswinst verwacht worden. Het gaat hier om maatwerk, waarbij vooraf de 
bereidheid van de verdachte tot medewerking moet worden `afgechecke 
(hoorplicht). Dat is in de huidige situatie niet anders. De executieproblemen 
die zich desondanks voordoen, kunnen worden ondervangen door de OvJ de 
bevoegdheid te geven aan de sanctiebeschikking de ontbindende voorwaarde 
te verbinden, dat de betrokkene aan de beschikking voldoet. Mislukt bij-
voorbeeld de taakstraf, dan staat het de OvJ vrij om — met een beroep op de 
ontbindende voorwaarde — alsnog tot dagvaarding over te gaan. Door die 
dagvaarding vervalt de eerdere beschikking. Met deze juridische constructie 
wordt praktisch gesproken hetzelfde resultaat bereikt als met de huidige re-
geling. Ook thans geldt dat, als aan de gestelde voorwaarden niet (geheel) 
wordt voldaan, alsnog kan worden vervolgd. 

Aparte aandacht verdienen de gedragsvoorwaarden die thans in het ka-
der van een voorwaardelijke sepot worden gesteld. Het gaat hier niet om 
zelfstandige, als zodanig in het Wetboek van Strafrecht aangewezen sancties. 
Ingeval van strafoplegging door de rechter pleegt de beoogde vrijheidsbe-
perking in het kader van een voorwaardelijke veroordeling te worden gerea-
liseerd. Wij zoeken de oplossing niet in een bevoegdheid van de OvJ de hem 

27 Van strijd met de behoorlijkheidsbeginselen is uiteraard geen sprake als achteraf blijkt dat 
de zaak ingewikkelder is dan de OvJ mocht menen toen hij de boete oplegde. 

28 • Een andere vraag is of bij het OM capaciteit wordt bespaard. De voorgestelde rechtsbe-
scherming (hoorplicht) gevoegd bij een mogelijke uitbreiding van de buitengerechtelijke 
afdoening kan daar een werklastvermeerdering betekenen. Bij de efficiencyvraag zullen de 
effecten op de gehele strafrechtsketen moeten worden doorgerekend. Niet zeker is dan dat 
veel winst zal zijn geboelct. Wel durven wij te beweren dat de beschikbare capaciteit in 
onze voorstellen zinniger wordt besteed dan thans het geval is. 
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ter beschikking staande sancties voorwaardelijk op te 1eggen. 29- In plaats 
daarvan stellen wij voor de OvJ de bevoegdheid te verlenen in zijn beschik-
king caanwijzingen' te geven die het gedrag van de betrokkene betreffen. 30  
De OvJ geeft zijn beschiklcing daarbij onder de ontbindende voorwaarde dat 
de aanwijzingen worden nageleefd. Ingeval van niet-naleving kan de OvJ 
alsnog dagvaarden, waardoor de beschikking vervalt. 

De OvJ kan met het geven van aanwijzingen volstaan, maar die aanwij-
zingen ook combineren met een boete of een andere sanctie. Aan geheel of 
gedeeltelijk voorwaardelijke bestraffing bestaat daarom in het derde spoor 
geen behoefte. Dat heeft het voordeel van de eenvoud. De mogelijkheid van 
combinatie kan voorts gezien worden als een niet onbelangrijk voordeel van 
de integratie van het voorwaardelijk sepot in het derde spoor. Een ander 
voordeel is dat de aanwijzingen aan wettelijke normering en specificering 
kunnen worden onderworpen. Aansluiting zal daarbij gezocht moeten wor-
den bij de regeling van de voorwaardelijke veroordeling (art. 14c Sr). Dat 
impliceert dat de aanwijzigingen niet mogen neerkomen op een buitenwette-
lijke vorm van bestraffing. De schimmige verhouding tussen de transactie en 
het voorwaardelijke sepot is daarmee verleden tijd. 31  

Met het voorgaande is het kader voor de buitengerechtelijke afdoening aan-
gegeven. Binnen dat kader kunnen en moeten nog diverse keuzen worden 
gemaakt. Het gaat daarbij voor een deel om uitwerlcingsvragen, waarop hier 
niet al te diep behoeft te worden ingegaan. Een eerste vraag die rijst, is of en 
zo ja hoe, de bevoegdheid tot oplegging van (hoge) boetes moet worden be-
grensd. De OvJ is uiteraard gebonden aan de wettelijke strafmaxima, maar 
de vraag is of daarbinnen nog nadere beperkingen moeten worden aange- 

29 Het rapport Tuilengerechtelijke afdoening van strafzaken' kiest daar we! voor. Een nadeel 
van die keuze is dat ingeval van niet-naleving van (bijvoorbeeld) het stmatverbod overge-
gaan moet worden tot executie van de voorwaardelijk opgelegde boete, terwij1 in die situ-
atie misschien een vrijheidsstraf in de rede ligt. Bovendien zal de voorwaardelijk opgeleg-
de boete, wit zij als stok achter de deur fungeren, fors moeten zijn. Dat leidt tot problemen 
als de betrokkene weinig draagkrachtig is. 

30 Deze constructie heeft een precedent in art. 38 Sr-oud, dat betrekking had op de voor-
waardelijke' tbs. 

31 	In onze voorstellen blijft nog wel plaats voor de uitgestelde vervolgingsbeslissing. De OvJ 
kan de uitkomst van het onderzoek in een verwante strafzaalc afwachten, of even aanzien 
of de verdachte van zijn slopende zielcte herstelt. Denkbaar is ook dat afgewacht wordt of 
de verdachte erin slaagt het werk dat hij eindelijk heeft gevonden, te behouden. Hoewel de 
afgrenzing met de `aanwijzingen' in de praktijk niet altijd even gemakkelijk zal zijn te 
maken, is daarvoor wel een duidelijk criterium voorhanden. Bij de uitgestelde vervol-
gingsbeslissing gaat het om omstandigheden die de verdachte niet (helemaal) zelf in zijn 
macht heeft. Bij de caanwijzigingen' is dat juist een eis. 
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bracht. Wij lciezen voor dat laatste, en menen daarbij dat onderscheid ge-
maakt moet worden tussen commune en economische delicten, en tussen 
rechtspersonen en natuurlijke personen. Zo ontstaan vier categorieen. In de 
zwaarste categorie (rechtspersonen in economische zaken) zou het plafond 
bij een miljoen gulden gelegd kunnen worden. 32  In de lichtste categorie 
(natuurlijke personen in commune zaken) denken wij aan een plafond van 
vijfduizend gulden. Overigens zijn wij ons ervan bewust dat deze abstracte 
grenzen slechts een beperkte rechtsbescherming opleveren. Wat dat betreft is 
belangrijker dat de straftoemeting door de OvJ in sterke mate wordt gebon-
den aan — eventueel bij AmvB vast te stellen — richtlijnen. 

Een tweede vraag die rijst of — zoals thans het geval is met betrelcking 
tot de transactie — afdoening in het derde spoor beperkt moet blijven tot de-
likten waarop niet meer dan zes jaar gevangenisstraf is gesteld. Ook hier 
geldt dat een dergelijke abstracte afgrenzing niet alleen betrelckelijk wille-
keurig is, maar ook weinig toegevoegde waarde heeft naast een aan richtlij-
nen gebonden straftoemeting. Desalniettemin kunnen wij ons voorstellen dat 
die grens althans voorlopig wordt gehandhaafd. Wellicht moet met het derde 
spoor eerst ervaring zijn opgedaan, alvorens een verruiming kan worden be-
pleit. 

Een derde vraag is of het sanctiepaldcet moet worden uitgebreid tot 
sancties die tot nu toe aan de rechter .zijn voorbehouden. Daarbij valt in het 
bijzonder te denken aan de ontzegging van de rijbevoegdheid. Die bijko-
mende straf kan bezwaarlijk als voorwaarde bij een transactie worden ge-
steld, maar technisch gezien zonder probleem in het derde spoor worden op-
gelegd. 33  Een andere vraag is uiteraard of de ontzegging voor die wijze van 
afdoening niet te ingrijpend is. 

Een vierde vraag is of de bevoegdheid tot strafoplegging beperkt moet 
blijven tot het OM. Voor de hand ligt om ook de politie die bevoegdheid 
binnen zekere grenzen toe te kennen, op dezelfde wijze als nu het geval is 
met betrekking tot de transactie. Denkbaar is ook dat ten aanzien van andere 
overheidsinstanties de constructie wordt gevolgd die thans met betrekking 
tot de transactie is te vinden in art. 37 WED. Het voordeel van die construc-
tie — boven die van de bestuurlijke boete — is dat bestuursorganen de be-
voegdheid krijgen om boetes op te leggen zonder dat daarvoor nodig is dat 
de desbetreffende feiten uit het strafrecht worden gehaald. Bovendien kan 

32 Dat is het bedrag van de hoogste boetecategorie (art. 23 lid 4 Sr). De beperlcing zit in het 
feit dat ingeval van meerdaadse samenloop aan cumulatie een grens wordt gesteld. 

33 Zie daarover het departementale rapport Tuitengerechtelijke afdoening van strafzaken' , p. 
16 e.v. 
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daarbij voorzien worden in toezicht door het OM. Vergelijk art. 37 lid 2 
WED. 

Zoals hiervoor, onder 2.3.5 is gesteld, hebben wij ons verplicht om — als wij 
afwijken van de voorstellen in de vierde tranche van de Awb — dat te bear-
gumenteren. Een in het oog springend verschil is de mogelijkheid om — na 
tussenkomst van de rechter — vervangende hechtenis op te leggen. Dat ver-
schil vindt zijn verldaring in het verschil in strafbare feiten en het daarmee 
samenhangende verschil in `publiek'. De automobilist biedt bijna altijd wel 
verhaal. Van de verdachten the in het derde spoor belanden, zal dat niet altijd 
kunnen worden gezegd. Een ander verschil wordt veroorzaakt door de mo-
gelijkheid om ook andere sancties op te leggen dan vennogensstraffen. Dat 
maakt de constructie van een beschiklcing onder ontbindende voorwaarde 
wenselijk. In de Algemene wet bestuursrecht bestaat daaraan geen behoefte. 

De geconstateerde verschillen vloeien dus min of meer logisch voort uit 
het verschil in werkingsbereik van de regeling. Dat verschil werkt, zoals wij 
in de volgende paragraaf zullen zien, door in de vormgeving van de regeling 
van het beroep op de rechter. Dat is echter niet het enige. Ook om meer prin-
cipiele redenen kiezen wij daar voor een andere invulling van de rechterlijke 
toetsing. 

3.2 	Het stelsel van rechtsmiddelen 

In deelrapport 2 (Stamhuis, 'Het stelsel van rechtsmiddelen') staat de vraag 
centraal of het stelsel van rechtsmiddelen wijziging behoeft. Het is bij de 
beantwoording van die vraag goed om onderscheid te maken tussen het eer-
ste en tweede spoor enerzijds, en het derde spoor anderzijds. In dat derde 
spoor gaat het immers om beroep tegen een beschikking van de OvJ, terwij1 
het in het eerste en tweede spoor gaat om rechtsmiddelen tegen uitspraken 
van de rechter. Met de rechtsmiddelen in het eerste en tweede spoor zal wor-
den begonnen. Tegen de achtergrond van het voor die sporen geschetste stel-
sel zal vervolgens worden bezien, hoe de rechtsmiddelen in het derde spoor 
vorm dienen te ktijgen. 

Het bestaande stelsel kent de rechtsmiddelen verzet, hoger beroep en cassa-
tie. Daarin brengen wij geen verandering. Wij onderschrijven bovendien een 
aantal van de keuzen die aan het geldende recht ten grondslag liggen. Zo 
zien ook wij het huger beroep als een tweede behandeling van de zaak in 
voile omvang. Dat wil zeggen dat de appelrechter zelf alle vragen die thans 
in de artt. 348 en 350 Sv zijn vervat, dient te beantwoorden, en daarbij op 
geen enkele wijze gebonden is aan het oordeel van de rechter in eerste aan- 
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leg. Voorts zoeken ook wij het bestaansrecht van het hoger beroep niet in het 
feit dat de behandeling door de appelrechter als zodanig van hogere kwaliteit 
is dan de behandeling in eerste aanleg, maar in het gegeven dat een behan-
deling in twee instanties meer garanties biedt voor een deugdelijk resultaat. 
Wij verbinden daaraan de conclusie dat het uitgangspunt dat in appel een 
geheel nieuwe behandeling van de zaak plaats heeft, niet betekent dat in ap-
pel gedaan moet worden alsof de behandeling in eerste aanleg er niet is ge-
weest. Dat is overigens een gedachte die aan het geldende recht niet geheel 
vreemd is. In deelrapport 3 (Groenhuijsen & De Hullu, 'Het hoger beroep') 
wordt die gedachte echter op een meer consequente wijze uitgewerkt. Het 
bestaande `middenstelser maakt in onze voorstellen plaats voor een `voort-
bouwend appel'. Zie daarover nader hierna, onder 3.3. 

Aan de behandeling in cassatie zal in het vierde onderzoeksjaar nog 
apart aandacht worden besteed. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de cassa-
tierechter zijn tweeledige functie behoudt. Dat wil zeggen dat de Hoge Raad 
aan de ene kant tot taak heeft om de eenheid van het recht te bewaken, maar 
aan de andere kant ook optreedt als hoogste rechter in het geding. Het cassa-
tieberoep dient dus niet alleen het abstracte belang van de rechtseenheid, 
maar heeft mede tot doel te verzekeren dat in de concrete strafzaak recht 
wordt gedaan. 

Wat in onze voorstellen wel verandert, zijn de plaats en de functie van 
het verzet. Dat rechtsmiddel heeft zijn oorspronkelijk duidelijke plaats in het 
rechtsmiddelenstelsel verloren. Aanvankelijk gold dat de verdachte die in 
eerste aanleg of in hoger beroep verstek liet gaan, geen hoger beroep of cas-
satie kon instellen, maar verzet diende aan te tekenen tegen de verstekuit-
spraak. Die verstekuitspraak ging in lcracht van gewijsde als de verdachte 
niet op het verzet verscheen. Zo dwong de rechtsmiddelenregeling de ver-
dachte om voor de rechter te verschijnen. Daar kwam bij dat de verdachte de 
kosten van de verstekbehandeling zelf moest betalen. Het was voor een ver-
dachte dus allerminst aantrekkelijk om eerst de verstekbehandeling af te 
wachten, om vervolgens verzet aan te tekenen als de uitkomst hem niet be-
viel. Dat veranderde in 1896, toen de veroordeling van de verdachte in de 
proceskosten uit de wet werd geschrapt. Op de `verzetplaag' die daarvan het 
gevolg was, reageerde de wetgever met bezuinigingen. Het verzet na ver-
stekuitspraak in appel verviel, en in eerste aanleg was verzet nog alleen mo-
gelijk als tegen het verstekvonnis geen hoger beroep openstond. Daarmee 
werd het verzet tot een gemankeerd appel, een herkansing voor verdachten 
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in zaken die de wetgever eigenlijk geen tweede behandeling waard had ge-

keurd.34  
Waaraan de verdachte die moedwillig van de zitting wegblijft, een her-

kansing heeft verdiend, valt tegenwoordig moeilijk te begrijpen. De beperkte 
zittingscapaciteit kan beter besteed worden. Daar komt bij dat de geldende 
regeling willekeurig uitpakt. Aileen de verdachte die niet verschijnt op de 
dagvaarding, heeft recht op verzet. De verdachte die zich niet heeft kunnen 
verdedigen doordat de oproeping voor de nadere zitting hem niet bereikte, 
kan geen verzet aantekenen. Wij stellen dan ook voor het verzet in zijn hui-
dige vorm af te schaffen. In plaats daarvan komt het verzet `nieuwe stijl', 
een rechtsmiddel dat openstaat voor verdachten die (1) in hoogste feitelijke 
aanleg en (2) buiten hun schuld bij afwezigheid zijn veroordeeld. Het 
rechtsmiddel 'verhuise dus van de eerste aanleg naar het hoger beroep. 35  
Bovendien staat het alleen open voor die verdachten die het niet aan zichzelf 
te wijten hebben dat zij afwezig waren bij de behandeling van hun zaak. 

Het aldus vorm gegeven verzet staat in het teken van het door art. 6 
EVRM gegarandeerde aanwezigheidsrecht. In het eerste jaar hebben wij 
voorstellen gedaan die moeten bewerkstelligen dat de verdachte daadwerke-
lijk op de hoogte wordt gebracht van de zittingsdatum. 36  Tot die voorstellen 
behoort de invoering van domiciliekeuze. Het zal daardoor niet vaak voor-
komen dat de verdachte, as de dagvaarding op de juiste wijze is betekend, 
schuldeloos afwezig is. Uit te sluiten is dat echter niet. Men denke bijvoor-
beeld aan overmachtsituaties, waarin de verdachte niet in staat is te verschij-
nen en ook niet in de gelegenheid is geweest om daarvan tijdig kennis te ge-
ven. In een dergelijk geval heeft hij recht op een fresh determination. Bij 

verstek in eerste aanleg voorziet de behandeling in appel daarin. 37  Daarom 
kan het verzet beperkt blijven tot verstek in appel. 

34 Uitvoerig over dit alles: G. Knigge, Van afwezend gebleven beklaagden, Groninger Op-
merkingen en Mededelingen IX (1992), p.78  e.v. 

35 Zoo.Is wij aanstonds zullen zien staat in het eerste en tweede spoor tegen het vonnis in 
eerste aanleg steeds hoger beroep open, zodat dat vonnis in geen geval in hoogste feitelijke 
aanleg is gewezen. 

36 Eerste interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, Deelrapport 2, 'Berechting 
in aanwezigheid en betekening van de dagvaarding' (H.M.E. Lameris-Tebbenhoff Rijnen-
berg), p. 115 e.v. 

37 Mogelijk is wet dat de verdachte de tennijn voor hoger beroep laat lopen doordat hij on-
bekend bleef met de zittingsdatum. Volgens de in genoemd deelrapport gedane voorstellen 
gaat de beroepstermijn in het tweede spoor namelijk steeds lopen vanaf het moment van 
de uitspraak. Anders dan toen werd voorgesteld (p. 127), menen wij thans dat het niet no-
dig is om voor die situatie een aparte processuele voorziening te creeren. De appelrechter 
Ican bij de vraag naar de ontvankelijkheid van het te laat ingestelde appel beoordelen of de 
termijnoverschrijding schuldebos is. 
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De waarborgfunctie van rechtsmiddelen en het belang van rechtseenheid 
moet worden afgewogen tegen het belang van een evenwichtige benutting 
van zittingscapaciteit. In het bestaande stelsel is het instellen van hoger be-
roep en cassatie dan ook aan beperkingen gebonden. Wij stellen op dit punt 
een aanzienlijke vereenvoudiging voor. Daarbij hebben wij de geplande in-
tegratie van het kantongerecht in de rechtbank reeds ingeboekt. Die integra-
tie brengt mee dat alle strafbare feiten (misdrijven en overtredingen) in eer-
ste aanleg door de rechtbank worden berecht en dat het hoger beroep steeds 
door het gerechtshof wordt behandeld. 38  Wij stellen voorts voor om de be-
staande, voor overtredingen geldende appelgrenzen te schrappen. Aan die 
beperking bestaat in ons drie sporen-proces weinig behoefte omdat het de 
bedoeling is dat de echte bagatelzaken in het derde spoor zullen worden af-
gedaan. Eenvoudige overtredingen van geringe ernst horen in het tweede 
spoor niet thuis. Wat overblijft zijn de zwaardere overtredingen, en de over-
tredingen die met eenvoudig zijn. In die gevallen is hoger beroep bepaald 
geen overbodige luxe. Een bijkomend argument is dat — anders dan nu het 
geval is — de OvJ die voor een overtreding een forse geldboete heeft gevor-
derd, recht op hoger beroep heeft als de rechter de zaak in zijn ogen ten on-
recite `bagatelliseere. 

Het resultaat van deze verenvoudiging is dat van het vonnis van de 
rechtbank steeds hoger beroep openstaat, ongeacht de hoogte van de straf, de 
aard van de feiten (misdrijf of overtreding) en de wijze van berechting (te-
genspraak of verstek). Dat heeft het voordeel dat zaken die in eerste aanleg 
gevoegd zijn behandeld, steeds gezamenlijk aan het oordeel van de appel-
rechter kunnen worden onderworpen. De kans dat het verkeerde rechtsmid-
del wordt ingesteld, is daarmee teruggebracht tot nihil. Dat bespaart zittings-
capaciteit. 

Het resultaat is ook dat de overtredingen die door middel van een dag-
vaarding bij de rechter worden aangebracht, steeds in twee feitelijke instan-
ties kunnen worden berecht. Tegen die achtergrond, en gelet op het feit dat 
de belasting van de Hoge Raad een punt van grote zorg is, achten wij het 
alleszins acceptabel dat, evenals thans het geval is, aan het cassatieberoep 

38 In de — inmiddels in werking getreden — Aanpassingswet modemisering rechterlijke orga-
nisatie wordt al een voorschot genomen op de integratie door te bepalen dat het hoger be-
roep tegen kantongerechtsvonnissen door de hoven zal worden behandeld. Denkbaar is 
voorts dat in afwachting van de definitieve integratie de mogelijkheid om overtredingen 
bij de rechtbank aan te brengen wordt verruimd. De rechtbanken zouden de bevoegdheid 
kunnen krijgen om overtredingen die cumulatief met een misdrijf worden tenlastegelegd te 
berechten, of— nog radicaler — om, onverlet de bevoegdheid van de kantonrechter, van alle 
overtredingen kennis te nemen. In de laatste variant ligt de (forum)keuze bij de OvJ. 
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ingeval van overtredingen grenzen worden gesteld die bepaald worden door 
de hoogte van de opgelegde straf. Een vraag daarbij is of ten aanzien van 
misdrijven anders moet worden geoordeeld. Wij menen dat ook hier een cas-
satiedrempel te verdedigen is. 

Het bestaande stelsel kent nog een ander type beperlcingen. Tegen een 
vrijspraak kan de verdachte geen rechtsmiddel instellen. Van een vrijspraak 
kan (ook) het OM in beginsel niet in cassatie gaan. Wij stellen voor die laat-
ste beperking op te heffen. Voor de argumentatie zij verwezen naar het 
tweede deelrapport (Stamhuis, 'Het stelsel van rechtsmiddelen', paragraaf 
5.5.2). 

Dan nu de vraag hoe in het derde spoor het beroep tegen de beschikking van 
de Ov.1 moet worden vorm gegeven. Wij stellen voor dat beroep hetzelfde 
karakter te geven als het hoger beroep tegen het vonnis in eerste aanleg. Dat 
wil zeggen dat de rechter de zaak in voile omvang beoordeelt en dus een ei-
gen antwoord geeft op de vragen van 348 en 350 Sv. Het voorwerp van be-
slissing wordt gevormd door de feitsomschrijving in de aangevochten be-
schikking. Anders gezegd: die feitsomschrijving fungeert als tenlastelegging. 
De OvJ krijgt daarbij de bevoegdheid die wellicht wat summiere feitsom-
schrijving aan te vullen of — binnen de grenzen van art. 68 Sr — te wijzigen. 
Uiteraard dient de verdachte daarvan tijdig, bij voorkeur bij de oproeping 
voor de zitting, op de hoogte te worden gesteld. 

Met deze `strafvorderlijke' invulling van het rechtsmiddel wijken wij af 
van het bestuursrechtelijke model waarvan in vierde tranche van de Algeme-
ne wet bestuursrecht wordt uitgegaan. En niet zonder reden. Het bestuurs-
rechtelijk model is niet geschreven voor de oplegging van punitieve sancties 
en kan daarom alleen met enig kunst en vliegwerk in overenstemming wor-
den gebracht met de eisen die art. 6 EVRM stelt. Op grond van dat artikel 
kan de rechter niet volstaan met een toetsing van de beslissing van het OM, 
maar dient hij zich een eigen oordeel ten gronde te vormen over de schuld 
van de verdachte. Daar komt bij dat het bestuursrechtelijke model niet is af-
gestemd op de processuele waarborgen waarom art. 6 EVRM vraagt (zoals 
het horen van de getuigen a charge ter terechtzitting). Dat gaat zwaarder we-
gen naarmate de sancties die in het derde spoor worden opgelegd, ingrijpen-
der zijn. Tenslotte kan worden opgemerkt dat de keuze voor een strafvorder-
lijke invulling bewerkstelligt dat zaken uit het derde spoor door de rechter 
steeds volgens hetzelfde grondmodel worden afgehandeld. Als de OvJ na 
een beschikking onder ontbindende voorwaarde alsnog tot dagvaarding 
overgaat, volgt immers ook een behandeling in voile omvang volgens de 
regels van strafvordering. Hetzelfde geldt als de OvJ op voorhand afziet van 
het opleggen van een boete (en tot dagvaarding overgaat) omdat de ver- 
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dachte heeft aangekondigd tegen de beschikking in beroep te zullen gaan. 
Waarom zou voor een ander model van behandeling worden gekozen als pas 
na de oplegging van de boete blijkt dat de verdachte zich daarbij met wenst 
neer te leggen? 

In het bestuursrecht dient aan het beroep tegen de beschikking een be-
zwaarschrift vooraf te gaan. Het is zeer de vraag of daarvan in het derde 
spoor (met zijn tariefmatige afdoening van bulluaken) een werkbesparend 
effect zal uitgaan. Wij menen dat met een meer informele voorziening kan 
worden volstaan. De OvJ kan de bevoegdheid worden gegeven om voor de 
zitting geheel of gedeeltelijk aan de bezwaren van de verdachte tegemoet te 
komen. De verdachte kan vervolgens in de wijziging van de beschikking 
reden vinden om zijn beroep in te trekken. 

Dat de zaak door de rechter in volle omvang wordt beoordeeld, impli-
ceert dat reformatio in peius niet is uitgesloten. Ook aan de door de OvJ op-
gelegde straf is de rechter niet gebonden. De verdachte zal met dat risico 
rekening moeten houden als hij beroep instelt. De vraag is of dat een vol-
doende drempel opwerpt tegen beroepen die slechts zijn bedoeld om uitstel 
van betaling te verkrijgen. Als dat niet het geval is zal in een extra drempel 
moeten worden voorzien. Gedacht kan worden aan een bescheiden bedrag 
(bij wijze van griffiegeld of zekerheidstelling) dat de verdachte terugkrijgt 
als zijn bezwaren gegrond worden bevonden. 

Een moeilijke vraag is nog of tegen de op het beroep gegeven uitspraak 
van de rechtbank nog een rechtsmiddel moet openstaan. Gelet op de eenvou-
dige aard van de zaken en op het belang van een zinnige besteding van zit-
tingscapaciteit, menen wij vooralsnog dat met het openstellen van beroep in 
cassatie kan worden volstaan. 39  Daarbij hebben dan dezelfde cassatiegrenzen 
te gelden als in het tweede spoor. Een andere oplossing zou zijn om — net als 
in de WAHV — tegen de in beroep gegeven uitspraak nog eens beroep open 
te stellen op het gerechtshof. Een belangrijk argument voor die oplossing is 
wellicht het tegengaan van overbelasting bij de Hoge Raad. In het vierde 
onderzoeksjaar (waarin als gezegd nog apart aandacht wordt besteed aan de 
afhandeling in cassatie) zal de waarde van dit argument worden beoordeeld. 

39 Daarbij zouden wij bij wijze van `veiligheidsklep' de rechtbank de bevoegdheid willen 
geven om de zaak naar het tweede spoor te verwijzen als hij van mening is dat de zaalc te 
ingewikkeld of te zwaar is om in het derde spoor te worden afgedaan. Het effect van die 
verwijzing is dat voor de verdachte hoger beroep openstaat op het hof. 
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Wij menen in elk geval dat een combinatie van beide mogelijkheden (eerst 
appel, en dan ook nog cassatie) teveel van het goede is. 4°  

3.3 	Het hoger beroep 

Hiervoor, onder 3.2, werd reeds een korte karakteristiek van het hoger be-
roep gegeven. Het gaat om een behandeling van de zaak in voile omvang op 
basis van een zelfstandig onderzoek. Dat onderzoek is daarbij `voortbou-
wend' van aard. In het derde deelrapport (Groenhuijsen & De HuIlu, 'Het 
hoger beroep') worden deze uitgangspunten onderbouwd en uitgewerkt. 

In die uitgangspunten ligt het antwoord besloten op de vraag of partiedl 
appel moet worden mogelijk gemaakt. Wij menen dat een formele beperking 
van het hoger beroep tot (bijvoorbeeld) de opgelegde straf zich niet ver-
draagt met de gedachte dat de rechter — en dus ook de appelrechter — een ei-
gen verantwoordelijlcheid heeft voor de uitkomst van het geding. Daarom 
kan de appelrechter bezwaarlijk gebonden worden aan een oordeel van de 
rechter in eerste aanleg. lets anders is dat de feitelijke behandeling van de 
zaak zich kan concentreren op de strafmaat als de verdachte alleen daartegen 
bezwaar heeft, en de rechter ambtshalve geen aanleiding ziet om diep op de 
bewijsvraag in te gaan. Dat strookt met het algemene uitgangspunt dat de 
onderzoeksagenda in sterke mate bepaald dient te worden door de opstelling 
van de procesdeelnemers (zie hiervoor onder 2.2; ankerpunt 8). Dat strookt 
ook met het voortbouwende karakter van de behandeling in appel. Wat in 
eerste aanleg op bevredigende wijze is onderzocht en waarover de discussie 
als afgerond kan worden beschouwd, behoeft in appel niet te worden over-
gedaan. Dat appel dient zich te richten op de overgebleven twist- en twijfel-
punten. 

De oplossing die wij voor het vraagstuk van het partieel appel presente-
ren, kan vergeleken worden met de keuze die wij eerder maakten ten aanzien 
van de vraag of een aparte procedure voor bekennende verdachte nodig is. 
Ook daar kozen we niet voor formalisering, maar zochten wij het antwoord 
in het dialoogkarakter van het strafproces. Als de procesdeelnemers het de-
bat ter zitting sturen, als hun opstelling de onderzoeksagenda mee bepaalt, 

40 	Het rapport 'Buitengerechtelijke afdoening van strafzaken' (p. 21) ziet dit anders. Volgens 
het rapport moet bij de openstelling van rechtsmiddelen bij het algemene strafvorderlijke 
kader worden aangesloten. Maar juist dat algemene kader voorziet na een in (hoger) be-
roep gegeven uitspraak alleen nog maar in cassatie. Wij menen dus dat ons voorste1 beter 
bij dat algemene kader aansluit. De vraag waarop het uiteindelijk aankomt is of het een-
voudige karalcter van de zaken die in het derde spoor worden afgedaan, terughoudendheid 
bij de toekenning van rechtsmiddelen rechtvaardigt. 
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zal het feit dat de verdachte bekent `uiteraard' de wijze waarop de zaak ter 
zitting behandeld wordt, beinvloeden. Aan een geformaliseerde vertaling van 
die bekentenis in een aparte procedure bestaat dan geen behoefte meer. 41  

Aandacht verdient dat de consequenties van de door ons voorgestane 
benadering zich niet lijken te beperken tot de behandeling van de zaak ter 
zitting. In de lijn van de in het eerste onderzoeksjaar ontwikkelde voorstellen . 
met betrekking tot de bewijsmotivering ligt dat de opstelling van de proces-
deelnemers ook consequenties heeft voor de inrichting van het in appel ge-
wezen arrest. Als de bewijsvraag niet ter discussie heeft gestaan (en de 
rechter ook zelf geen aanleiding ziet voor een nadere verantwoording), kan 
volgens de eerder gedane voorstellen een gemotiveerde bewezenverklaring 
achterwege blijven. 42  De vraag is echter of voor het arrest in hoger beroep 
hetzelfde heeft te gelden als voor het vonnis in eerste aanleg. De eisen die 
aan het arrest in hoger beroep worden gesteld, beInvloeden namelijk de om-
yang van de toetsing in cassatie. De controle die de Hoge Raad op het werk 
van de feitenrechter uitoefent, voltrekt zich immers goeddeels aan de hand 
van de gegeven motivering. Als het arrest geen uitgewerkte bewijsmotive-
ring behoeft te bevatten, zullen klachten over het bewijs die (voor het eerst) 
in cassatie worden gedaan, doorgaans feitelijke grondslag missen. 

Die consequentie maakt dat de motivering in appel aparte aandacht ver-
dient. In het vierde onderzoeksjaar zullen de in appel te stellen motiverings-
eisen worden betrokken bij de vraag naar de taak van de cassatierechter en 
de inrichting van de cassatieprocedure. Daarbij zij nu reeds opgemerkt dat de 
gesignaleerde consequentie ook positieve kanten heeft. De toetsing in cassa-
tie kan zich concentreren op de punten die in feitelijke aanleg ter discussie 
hebben gestaan. Dat zal een gunstig effect hebben op de werklast van de 
Hoge Raad. Wellicht kunnen drastischer maatregelen om de overbelasting 
tegen te gaan, daardoor vermeden worden. 

Het voortbouwend karakter van het appel houdt ook in dat de appelrechter 
zich mede mag baseren op het onderzoek in eerste aanleg. Met de bepaling 
dat hij beraadslaagt zowel naar aanleiding van het onderzoek in hoger beroep 
als dat in eerste aanleg, kan worden volstaan. Aparte voorzieningen zoals 

41 De afwijzing van een aparte procedure voor bekennende verdachte is in het eerste interim-
rapport niet met zoveel woorden uitgesproken. Die afwijzing ligt impliciet besloten in de 
keuze voor een drie sporen-proces (waarbij de differentiatie in procedures niet afhankelijk 
is gemaakt van de procesopstelling van de verdachte, maar van de zwaarte en ingewik-
keldheid van de zaak) en in de keuze voor een interactieve procesvoering. 

42 Zie Eerste interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, Deelrapport 9, `Bewijs-
recht en bewijsmotivering (J.B.H.M. Simmelink), p. 448 e.v. 
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thans vervat in de artt. 417 en 418 Sv, zijn daarbij niet nodig. Ook de beper-
kingen die art. 422 Sv thans stelt aan het gebruik van betwiste getuigenver-
klaringen, kunnen vervallen. Dergelijke beperkingen zijn door de de auditu-
jurisprudentie achterhaald. Vergelijk hiervoor, onder 2.3.2. 

Daarmee is niet gezegd dat een getuige wiens verklaring in eerste aan-
leg is betwist, niet opnieuw behoeft te worden gehoord. Dat namelijk betreft 
een andere kwestie, namelijk de bewijsvoering ter zitting. Uiteraard blijft 
ook in hoger beroep gelden dat de verdachte het recht heeft om de getuigen a 
charge te ondervragen. De voorstellen die wij hebben gedaan om dat recht in 
eerste aanleg 'practical and effective' te maken (zie onder 2.3.2), hebben ook 
betekenis voor de behandeling in hoger beroep. Ook daar geldt dat de ver-
antwoordelijkheid voor de realisering van het ondervragingsrecht bij de zit-
tingsrechter wordt gelegd. Ook daar geldt dat veranderingen in de voorberei-
ding van de zitting nodig zijn, zodat de rechter ruim ye& de zitting beslist 
welke getuigen dienen te worden gehoord. Uitgangspunt daarbij dient ons 
inziens te zijn dat in eerste aanleg betwiste getuigen die een cruciale rol 
spelen in de bewijsvoering, opnieuw worden gehoord. Als echter de verde-
diging te kennen geeft daaraan geen behoefte te hebben, kan de rechter van 
oproeping afzien. Soms ook verzet het belang van de getuige zich tegen een 
nieuwe oproeping. Harde regels zijn op dit punt moeilijk te geven. In een 
contradictoire gedingstructuur mag vertrouwd worden op een integere be-
langenafweging door de rechter. Ook hier zoeken wij de oplossing dus niet 
in strakke reglementering, maar in deformalisering. De gedachte achter de 
wettelijke bewijsbeperkingen van art. 422 Sv komt beter tot zijn recht als 
van het ondervragingsrecht Werk wordt gemaakt. 

Van de rechter wordt als gezegd een belangenafweging verwacht. Aan-
dacht verdient dat die afweging wordt beinvloed door het stadium waarin het 
geding zich bevindt. Het voortbouwend karakter van het appel brengt mee 
dat niet alles behoeft te worden overgedaan. Er zullen goede redenen moeten 
zijn om getuigen die reeds in eerste aanleg zijn gehoord, opnieuw op te roe-
pen. Die oproeping moet `noodzakelijk' zijn. Van de verdediging mag wor-
den verwacht dat zij die `noodzakelijkheid' in voorkomende gevallen bear-
gumenteert. Dat laat uiteraard de eigen verantwoordelijkheid van de rechter 
voor de oproeping van getuigen onverlet. Hij zal zoals gezegd in de betwis-
ting van een cruciale getuigenverklaring als regel reden moeten zien om die 
getuige op te roepen. Die oproeping is dan `noodzakelijk'. Zwaarder wegen-
de belangen kunnen zich echter tegen die oproeping verzetten. Bij de belan-
genafweging mag dan een rol spelen dat de verdachte de getuige al in `enig 
stadium van het geding' heeft kunnen ondervragen. 
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Het voortbouwend karakter van het appel brengt ook mee dat de schriftuur 
(art. 410 Sv) in onze voorstellen meer gewicht krijgt dan thans het geval is. 
Omdat de onderzoeksagenda in sterke mate bepaald wordt door de opstelling 
van de procesdeelnemers, is het gewenst dat daarover in een vroeg stadium 
duidelijkheid bestaat. Daarom stellen wij voor dat de behandelende A-G 
ruim voor de zitting aangeeft of, en zo ja in hoeverre, hij de bezwaren die de 
appellerende OvJ in zijn schriftuur heeft ontwikkeld, handhaaft. Het is im-
mers diens standpunt dat het debat stuurt. Verzoeken om bepaalde getuigen 
te horen moeten voorts bij voorkeur in de schriftuur worden gedaan, zodat de 
rechter — die zoals gezegd al bij de voorbereiding van de zaak over oproe-
ping van getuigen beslist — daarmee rekening kan houden. Ook bij andere 
verzoeken met betrekking tot de behandeling van de zaak staat de verdedi-
ging sterker als zij tijdig zijn gedaan. Tenslotte zouden wij aan de schriftuur 
betekenis willen toekennen met betrekking tot de motivering van het arrest. 
In beginsel moet de rechter reageren op de verweren die bij schriftuur zijn 
aangedragen. Dat is vooral van belang als de zaak bij verstek wordt afge-
daan. Bij een behandeling op tegenspraak mag van de verdediging worden 
verwacht dat zij uitdrukkelijk aangeeft welke stellingen uit de schriftuur 
worden gehandhaafd. 

Bij de nadere vormgeving van het hoger beroep speelt het belang van een 
evenwichtige benutting van de zittingscapaciteit een rol. Wij stellen voor om 
het onderscheid dat in eerste aanleg is gemaakt tussen het eerste en het twee-
de spoor, door te trekken naar de behandeling in hoger beroep. Dat wil in het 
bijzonder zeggen dat zaken die in eerste aanleg door de politierechter zijn 
afgedaan, ook in appel door een unus worden behandeld. De verwijzingsmo-
gelijkheid naar de meervoudige kamer blijft daarbij uiteraard bestaan. Op dit 
punt speelt de schriftuur weer een belangrijke rol. Verzoeken om de zaak 
naar de meervoudige kamer te verwijzen, zullen als zij vroegtijdig worden 
gedaan met welwillendheid tegemoet getreden kunnen worden. 

Ook bij de vraag of en zo ja in welke gevallen de zaak teruggewezen 
moet worden naar de eerste aanleg (art. 423 lid 2 Sv), speelt de beperkte zit-
tingscapaciteit een rol. Daarnaast staat het belang van een vlotte afhandeling 
van zaken binnen een redelijke termijn. Ons uitgangspunt is dat het hoger 
beroep een reparatoir karakter heeft, dat wil zeggen mede bedoeld is om 
eventuele onvolkomenheden bij de behandeling in eerste aanleg te herstel-
len. Een absoluut recht op twee complete en foutloze behandelingen van de 
zaak komt de verdachte niet toe. Alles afwegende stellen wij een beperking 
voor van de gevallen waarin de rechter dient terug te wijzen. Wij willen die 
terugwijzing afhankelijk maken van een uitdrulckelijk verzoek van de ver- 
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dachte of het OM. 43  Voorts menen wij dat voor terugwijzing in het algemeen 
geen reden is als na een volledig onderzoek ter zitting in eerste aanleg een — 
door het hof vernietigde — einduitspraak is gegeven over een van de formele 
vragen. Een uitzondering zou kunnen worden gemaakt voor zaken die in het 
eerste spoor op voet van art. 283 Sv zijn afgedaan. Partijdigheid van de 
rechter in eerste aanleg levert voorts alleen grond op voor terugwijzing als 

een absolute uitsluitingsregel is geschonden. 44  Een laatste grond voor terug-
wijzing is tenslotte de afwezigheid van de verdachte ter zitting tengevolge 

van een aan justitie toe te rekenen fout. 45  

Nog een tweetal voorstellen verdienen de aandacht. Wij stellen voor om de 
bestaande eenparigheidsregels af te schaffen. En wij menen dat de keuze 
tussen bevestigen en vernietigen geen reele functie vervult. Aan beide voor-
stellen ligt de gedachte ten grondslag dat na appel opnieuw over de zaak 
wordt geoordeeld. De beslissing in hoger beroep komt daarbij steeds in de 
plaats van die van de feitenrechter. 

3.4 	Normering van de opsporing 

In deelrapport 4 (Baaijens-van Geloven & Simmelink, Normering van op-
sporing') wordt het terrein van de opsporing betreden. De centrale vraag is 
hoe het opsporingsonderzoek dient te worden genormeerd. Het rapport 
bouwt voort op, en geeft nadere invulling aan de voorstellen die in het twee-
de onderzoeksjaar met betrekking tot het vooronderzoek zijn gedaan. Hier-
voor, onder 2.3.3 en 2.3.4, is reeds ingegaan op het kader waarin het onder-
havige deelrapport moet worden geplaatst. Men zij daarnaar verwezen. 
De voorstellen die in het deelrapport worden gedaan, zijn zowel veelomvat-
tend als gedetailleerd. Dat maakt het moeilijk om een samenvatting te geven 

43 Len uitzondering zou wellicht moeten worden gemaakt voor het geval de verdachte in 
eerste aanleg niet is verschenen tengevolge van betekeningsgebreken in dagvaarding en 
oproeping en vervolgens ook in hoger beroep verstek bat gaan. In dat geval draagt de 
rechter een bijzondere verantwoordelijitheid voor de realisering van het aanwezigheids-
recht. 

44 Zie voor dit voorstel het Eerste interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, 
Deelrapport 3b, De onpartijdigheid van de rechter ter zitting' (ER Stamhuis), m.n. p. 173 

45 Wij menen dat er onvoldoende grond is om gebreken in de betekening van de dagvaarding 
anders te behandelen dan betekeningsgebreken met betrekking tot de oproeping. Hoewel 
de formele uitwerking verschilt (nietigheid van de dagvaarding levett een einduitspraak op 
die terugwijzing overbodig maakt) client de processuele uitkomst in beide gevallen te zijn 
dat de zaak 'over' moet. Voor beide gevallen geldt dat de nietigheid bij een behandeling 
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die aan het geheel recht doet. Hier wordt volstaan met het schetsen van en-
kele hoofdlijnen en het vermelden van enkele opvallende, van het geldende 
recht afwijkende punten. 

Het bestaande wetboek kent sinds de inwerkingtreding van de Wet bij-
zondere opsporingsbevoegdheden een onhelder onderscheid tussen dwang-
middelen en bijzondere opsporingsbevoegdheden. Dat is een probleem van 
terminologische aard, dat zijn oorsprong vindt in de systematiek van het 
wetboek. De wetgever koos ervoor om een aantal bevoegdheden ('dwang-
middelen') die zowel betrekking hadden op het opsporingsonderzoek als het 
gerechtelijk vooronderzoek in een aparte — aan de regeling van het opspo-
ringsonderzoek en het gvo voorafgaande — Titel onder te brengen. Latere 
wetgeving sloot zich bij die systematiek aan. Ook `bevoegdheden tot opspo-
ring' — die alleen tijdens het opsporingsonderzoek toepassing kunnen vinden 
— werden apart geregeld. 

De door ons voorgestelde afschaffing van het gerechtelijk vooronder-
zoek maakt de weg vrij voor een nieuwe systematiek. Nu alle vooronderzoek 
plaats heeft in het kader van een opsporingsonderzoek, is de reden om be-
voegdheden apart te regelen, komen te vervallen. Wij stellen dan ook voor 
die bevoegdheden in te bedden in de regeling van het opsporingsonderzoek. 
Het beestje behoeft daarbij geen naam meer te hebben. Met de toekenning 
van `bevoegdheden' aan de daarvoor in aanmerking komende functionaris-
sen kan worden volstaan. De bevoegdheden kunnen daarbij thematisch wor-
den gerangschikt. 

Bij de normering van het opsporingsonderzoek gaat het om de vraag 
wat ter opsporing mag worden gedaan, en door wie. Het bestaande wetboek 
laat op dit punt twee verschillende juridische constructies zien. De eerste is 
die van normering van een impliciet gegeven bevoegdheid. Zo wordt de op-
sporingsambtenaar niet expliciet de bevoegdheid gegeven om de verdachte 
te verhoren. Wel geeft art. 29 Sv enkele voorschriften met betrekking tot dat 
verhoor, waardoor tegelijkertijd het bestaan van die bevoegdheid buiten twij-
fel wordt gesteld. 46  De tweede constructie is die van de uitdrukkelijke toe-
deling van bevoegdheden. De dwangmiddelen en de bijzondere opsporings-
bevoegdheden zijn daarvan voor zich sprekende voorbeelden. 

Wij stellen op dit punt geen verandering voor. Beide constructies heb-
ben naast elkaar bestaansrecht. Waarop het aankomt, is steeds of een duide-
lijk antwoord wordt gegeven op de normeringsvraag (wie mag wat?). De 

op tegenspraak alleen uitgesproken behoeft te worden als de verdachte daarom verzoelct. 
46 Vergelijk het Tweede rapport Strafvordering 2001, Deelrapport 2, 'Het opsporingsbegrip 

en de normering van de opsporingstaak' (G. 1Cnigge & N.J.M. Kwalcman), p. 328 e.v., 
waarin een `stelsel van gdmpliceerde bevoegdheden' wordt bepleit. 
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vormgeving van dat antwoord is van ondergeschikt belang. Het is dan ook 
niet nodig om tot een scherpe dogmatische afgrenzing te komen. Met de vol-
gende opmerkingen kan hier worden volstaan. De impliciete constructie ligt 
voor de hand bij vormen van informatiegaring die op zich niet omstreden 
zijn, en bijna als vanzelfsprekend besloten liggen in de opsporingstaak. De 
reden voor nadere normering is daarbij vaak gelegen in de betrouwbaarheid 
van de onderzoeksresultaten of in de eisen van een fair hearing (bijv. recht 
op tegenonderzoek). Bij een aantal van onze voorstellen is van deze con-
structie uitgegaan. Genoemd kunnen worden, naast het verhoor van de ver-
dachte, het horen van getuigen en het onderzoek door deskundigen. Ook 
(foto-, spiegel- en Oslo-)confrontaties lenen zich goed om op deze wijze te 
worden genonneerd. 

De expliciete toedelingsconstructie ligt in de rede bij opsporingshande-
lingen die inbreuk maken — of dreigen te maken — op de rechten en vrijheden 
van burgers. De algemene taakstelling biedt daarvoor immers in de regel een 
ontoereikende grondslag. Ook bij opsporingsmethoden die om andere rede-
nen `gevoelig' liggen (bijvoorbeeld vanwege het corruptiegevaar), kan de 
constructie goede diensten bewijzen. Een bijkomende reden kan daarbij ge-
legen zijn in de wens om de bevoegdheid selectief — dus niet aan iedere op-
sporingsambtenaar — toe te kennen. Selectiviteit kan niet zonder expliciete 
toedeling. 

Voor de bevoegdheden die thans als `dwangmiddelen' en `bijzondere 
opsporingsbevoegdheden' te boek staan, handhaven wij de toedelingscon-
structie. Maar het is goed te beseffen dat het hier niet om een dogmatisch 
scherp afgebakende, homogene groep bevoegdheden gaat. Daarom moet 
men ervoor oppassen deze bevoegdheden te persen in het keurslijf van een 
uniforme normeringsmethodiek. In het deelrapport wordt uitdrukkelijk ge-
kozen voor differentiatie. Zo is een beperking tot bepaalde categorieen ern-
stige misdrijven aangewezen bij bevoegdheden die een grote inbreuk maken 
op grondrechten. Als de reden voor wettelijke normering echter vooral gele-
gen is in de integriteit van het opsporingsapparaat en de veiligheid van de 
opsporingsambtenaar (men denke bijvoorbeeld aan pseudokoop en het 
doorlaten van drugs), ligt een wenelijke beperking tot bepaalde delicten veel 
minder voor de hand. Dat is dan meer een vraagstuk van opportuniteit, dat 
ook in richtlijnen regeling zou kunnen vinden. 

Wij wijken op een niet onbelangrijk punt af van de thans in het wetboek ge-
volgde toedelingssystematiek. Het wetboek gaat uit van een `piramidale' 
structuur, waarbij de bevoegdheden naarmate zij ingrijpender zijn aan een 
hogere autoriteit worden toebedeeld. De hoogste autoriteit was daarbij van 
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oudsher de rechter-commissaris. 47  De door ons voorgestelde afschaffing van 
het gerechtelijk vooronderzoek ondergraaft deze systematiek. Wij menen dat 
voor de toedeling de feitelijke betrokkenheid van de functionaris bij de uit-
oefening van de bevoegdheid richtinggevend moet zijn. Dat leidt tot een 
meer `platte' toedelingsstructuur. Bevoegdheden tot bijvoorbeeld observatie 
of infiltratie worden in de door ons voorgestane systematiek aan de opspo-
ringsambtenaar zelf toegekend. De waarborgfunctie die in de betrokkenheid 
van een hogere autoriteit besloten ligt, kan daarbij op andere wijze worden 
gerealiseerd. De uitoefening van de bevoegdheid kan immers afhankelijk 
worden gemaakt van de voorafgaande toestemming of machtiging van de 
OvJ of de RC. 

Per saldo is er weinig verschil in resultaat. De winst is gelegen in de 
juridische zuiverheid. Zichtbaar wordt gemaakt wat de rol en de verantwoor-
delijkheid van de betrokken actoren is. Zo doet het in de bestaande wettelijke 
regeling koddig aan dat de OvJ de opsporingsambtenaar moet bevelen een 
overeenkomst aan te gaan (art. 126v Sv). De opsporingsambtenaar kan dat 
bevel niet eenvoudig uitvoeren, afhankelijk als hij is van de medewerking 
van een ander. Ook bij het bevel om te observeren lijkt te worden miskend 
dat de opsporingsambtenaar speelruimte moet behouden om naar bevind van 
zaken te handelen en om zo nodig van observatie af te zien. Die eigen ver-
antwoordelijkheid van de opsporingsambtenaar komt beter uit de verf als de 
observatiebevoegdheid aan hem wordt toebedeeld. De toezichthoudende rol 
van de OvJ vindt in een machtigingsconstructie een zuivere uitdrukking. 

Aan het voorgaande kunnen twee opmerkingen worden verbonden. De 
eerste is dat de bevelsconstructie wel voor de hand ligt in gevallen waarin de 
opsporingsambtenaar een eigen beoordelingsvrijheid dient te worden ont-
zegd. Dat is in het bijzonder het geval bij bevelen tot vrijheidsbeneming. De 
tweede is dat het toezicht door een hogere autoriteit met beperkt behoeft te 
worden tot het vooraf geven van toestemming. Als aanvullende waarborg 
kan geeist worden dat ook de uitoefening van de bevoegdheid onder toezicht 
staat van de hogere autoriteit. Zo kan de bevoegdheid om woningen te door-
zoeken aan opsporingsambtenaren worden toegekend, onder bepaling dat 
voor die doorzoeking machtiging van de RC is vereist en dat die doorzoe-
king dient te geschieden onder leiding van de OvJ en onder toezicht van de 
RC. 
De toedelings- en normeringssystematiek wordt in het vierde deelrapport 
nader uitgewerkt. Men zij daarvoor verwezen naar het rapport zelf. Hier 

47 Voor vrijheidsbenemende dwangmiddelen was en is dat de raadkamer van de rechtbank. 
In onze voorstellen blijft dat zo. 
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wordt volstaan met het signaleren van enkele hoofdpunten. Wij kiezen er-
voor om de positie van de verschoningsgerechtigde in het algemeen te rege-
len. Met de fragmentarische regeling in het huidige wetboek wordt dus ge-
broken. Ook doen wij voorstellen voor een genuanceerde invulling van de 
verbaliseringplicht. Door de verruiming van de opsporingstaak tot alle on-
derzoek dat zich richt op de strafrechtelijke wetshandhaving, is — als vastge-
houden wordt aan de tekst van art. 152 Sv — een enorme uitbreiding gegeven 
aan de plicht om proces-verbaal op te maken. Wij menen dat die soep niet zo 
heet gegeten behoeft te worden. In de `voorfase' van de opsporing zal in veel 
gevallen met verslaglegging in enigerlei vorm — dagrapporten, observatie-
verslagen, opslag in CIE-registers — kunnen worden volstaan. Aan de hand 
van het relevantiecriterium zal vervolgens achteraf moeten worden bepaald 
welk bewijsmateriaal in de vonn van een ambtsedig proces-verbaal aan de 
rechter moet worden voorgelegd. Daarnaast geldt dat van de toepassing van 
ingrijpende bevoegdheden steeds — dus ook in de voorfase — proces-verbaal 
moet worden opgemaakt. Dat proces-verbaal dient om later de rechtmatig-
heid van het optreden te kunnen beoordelen. Het verbaal kan zich daarom 
beperken tot het vermelden van de gegevens die voor die beoordeling nodig 
zijn. 

Een laatste punt betreft de vrijwillige en verplichte medewerking. Wij 
gaan er aan de ene kant vanuit dat de burger vrijwillig aan de opsporing mag 
meewerken, en zelfs tot op zekere hoogte het recht heeft om informatie aan 

de opsporingsambtenaren te verstrekken. 48  Aan de andere kant gaan wij er 
vanuit dat de burger alleen tot medewerking verplicht kan worden als daar-
voor een dringende noodzaak (in de zin van art. 8 lid 2 EVRM) bestaat. Als 
vrijwillig wordt meegewerkt is de inzet van opsporingsbevoegdheden 
('dwang'middelen) niet nodig. Wel zal in bepaalde gevallen nadere eisen 
moeten worden gesteld aan de vrijwilligheid van de medewerking, zodat de 
'afstand van recht' die daarin besloten ligt, ondubbelzinnig mag heten. Het 
subsidiariteitsbeginsel — alleen dwang ingeval van onwil — heeft ook conse-
quenties op het niveau van de wetgever. Er moeten geen verplichtingen wor-
den gecrederd voor gevallen waarin het aan de bereidheid tot medewerking 
niet ontbreekt. Zien wij het goed, dan verschillen wij op dit punt lunda-
menteer van mening met de commissie Mevis. 49  

48 Opsporingsambtenaren zijn op grond van art. 163 lid 5 Sy tot het ontvangen van aangiften 
verplicht. Vergelijk het Tweede interimrapport onderzoasproject Strafvordering 2001, 
Deelrapport 2, 'Het opsporingsbegrip en de normering van de opsporingstaak' (G. Knigge 
& N.J.M. Kwakman), p. 268 e.v. 

49 Vergelijk E.C. Mac Gillavry, De voorstellen van de Commissie-Mevis: dwangmiddelen 
voor de informatiemaatschappij, NJB 2001, p. 1411 e.v. 
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Een verplichting tot medewerking moet als gezegd noodzakelijk zijn. Daar-
bij zal bovendien in waarborgen moeten zijn voorzien. Op grond van dat 
uitgangspunt kiezen wij er niet voor om de politie de bevoegdheid te geven 
getuigen tegen hun wil te ondervragen. Een getuigplicht vergt in onze voor-
stellen inschakeling van de rechter(commissaris). In het geldende recht is dat 
niet anders. Het uitgangspunt brengt ook mee dat met inlichtingenplichten 
ten behoeve van de opsporing grote terughoudenheid moet worden betracht. 
Anders immers wordt de getuigplicht via de achterdeur binnengesmokkeld. 
Ook op dit punt lijken wij derhalve fundamenteel van mening te verschillen 
met de commissie Mevis. 5°  

3.5 	De `bijzondere' opsporing 
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Het vijfde deelrapport, dat geschreven is door Kwakman 51 , richt zich op de 
`bijzondere' opsporing. Het gaat daarbij om twee samenhangende, maar wel 
te onderscheiden problemen. Het eerste probleem heeft betrekking op de 
vele (extra) bevoegdheden die in bijzondere wetten aan opsporingsambtena-
ren worden toebedeeld. De vraag is hoe die bevoegdheden zich verhouden 
tot de gewone regeling van de opsporing in het Wetboek van Strafvordering. 
Is voor het verschil in bevoegdheden een rechtvaardiging te geven? Een 
vraag die daarmee samenhangt, is of — en zo ja hoe — moet worden voorko-
men dat de `bijzondere' bevoegdheden na verloop van tijd normaal worden 
en opgenomen worden in de `gewone' regeling van het Wetboek van Sraf-
vordering. Er is sprake van een "wetgevingsspiraa1" 52  waarop de dogmatiek 
geen greep lijkt te hebben. Van het `primaae van het Wetboek van Strafvor-
dering blijft zo maar weinig over. Het is telkens de bijzondere wetgever die 
de agenda bepaalt. 
De fout is ons inziens dat aan de opsporing van overtredingen van bijzondere 
wetten een uitzonderlijk karakter wordt toegekend. Wat uitzonderlijk is be-
hoeft in een algemeen wetboek geen plaats te vinden en ontsnapt mede daar-
door aan systematische aandacht. Bovendien is voor uitzonderingen per de- 

50 Volgens de voorstellen van de commissie is de burger verplicht om ingeva1 van een mis-
drijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, op vordering van de officier van justitie 
`bepaalde' informatie te verschaffen, zij het dat die informatie op een of andere manier 
(bijv. in een brief of in een dagboek of op de harde schijf) moet zijn vastgelegd. De vraag 
is of het enkele feit dat de gegevens zijn vastgelegd, een rechtvaardiging vormt voor het 
scheppen van een inlichtingenplicht. 

51 Dee'rapport 5, 'De verhouding van het Wetboek van Strafvordering, de opsporingsbe- 
voegdheden in bijzondere wetten en de buitengewone opsporing' (N.J.M. Kwakman). 

52 De term is ontleend aan D.V.A. Brouwer, Dwangmiddelen in bijzondere wetten, Deventer 
1999, p. 241 e.v. 
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finitie geen regel te geven. Wij stellen voor de 'bijzondere' opsporing alge-
meen — dus in het Wetboek van Strafvordering — te regelen. Zo kan een hel-
dere en evenwichtige bevoegdheidtoedeling worden bewerkstelligd waaraan 
de bijzondere wetgever is gebonden. Het primaat van het wetboek wordt 
daarmee weer hersteld. 

Het tweede probleem heeft betreklcing op de ondoorzichtige wijze 
waarop opsporingsbevoegdheden worden gecreeerd. Naar onder 2.3.4 reeds 
werd vermeld, brengt het legaliteitsbeginsel mee dat de uitoefening van de 
opsporingstaak op de wet moet berusten. In feite echter is het voor een be-
langrijk deel de administratie die uitmaakt of een persoon tot buitengewoon 
opsporingsambtenaar wordt `gelcroond'. Dat bergt het gevaar in zich van 
oncontroleerbare besluitvormingsprocessen waarin oneigenlijke argumenten 
en de lobby van belanghebbenden de boventoon voeren. Wij stellen een 
meer transparante regeling voor, waarbij delegatie aan de besluitgever 
weliswaar niet geheel wordt uitgesloten, maar wel aan banden wordt gelegd. 

Als beide problemen in onderlinge samenhang worden bezien, wordt het 
beeld er bepaald niet rooskleuriger op. Buiten het `normale' kader van de 
strafvordering om worden allerhande personen en diensten met opsporing 
belast, die daarbij over een zeer breed bevoegdhedenpakket kunnen beschik-
ken. De op handen zijnde reorganisatie van de bijzondere opsporingsdien-
sten brengt enige ordening in de chaos en vormt dus op zich een stap voor-

waarts. 53 Tegelijk tekent zich een ontwikkeling af die ons met zorg vervult. 
Volgens de plannen worden vijf Bijzondere Opsporingsdiensten (BOD's 
nieuwe stip gecrederd, die op de onderscheiden beleidsterreinen met de op-
sporing worden belast. Zij krijgen een algemene opsporingsbevoegdheid, 
hetgeen in dit verband wil zeggen dat hun taalc zich tot alle strafbare feiten 
uitstrekt. Het toezicht op de bijzondere wetgeving wordt in deze constructie 
overgelaten aan Inspecties, die slechts een beperkte — en tevens een beschei-
den — opsporingstaak krijgen. Hun taak is beperkt omdat de opsporingsbe-
voegdheid alleen met betrekking tot de desbetreffende bijzonder wet is ge-
geven. Hun taak is bescheiden omdat zij zich tot eenvoudige opsporingsacti-
viteiten dienen te beperken. Als de zaak ingewikkeld is moet die overgedra-
gen worden aan de BOD's. Wat ons nu met zorg vervult, is dat de BOD's 
straks wellicht over zowel alle bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvor-
dering kunnen beschikken — dus ook over de 'Bob-bevoegdheden als over 

53 Kamerstukken 1999/2000, 26955, nr 3. Zie over deze plannen ook het Tweede interimrap-

port onderzoeksproject Strafvordering 2001, Deelrapport 2, 'Het opsporingsbegrip en de 
normering van de opsporingstaale (G. Knigge & N.J.M. Kwakman), p. 306 e.v. en 
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alle bevoegdheden uit met name de Wet economische delicten. Deze opeen-
stapeling van bevoegdheden maakt deze diensten, mede gelet op hun lande-
lijke organisatiestructuur, tot machtige organisaties in opsporingsland. Zij 
zijn wellicht beter dan de regionaal georganiseerde politie in staat om de ge-
organiseerde criminaliteit te bestrijden. De vraag is of het wenselijk is dat de 
BOD's, aangestuurd door een `eigen' functioneel parket op landelijk niveau, 
de politie overvleugelen. Daarbij verdient nog opmerhng dat de BOD's res-
sorteren onder de verschillende vakdepartementen. Moet de Minister van 
Landbouw en Visserij bemoeienis krijgen met de aanpak van de georgani-
seerde misdaad? 

Wij menen dat de bevoegdheden van een opsporingsambtenaren meer 
dan nu het geval is moeten worden bepaald door de specifieke taak waarmee 
hij is belast. Anders gezegd: niet iedere opsporingsambtenaar dient over alle 
opsporingsbevoegdheden te beschikken. Wij bepleiten een `horizontale' dif-
ferentiatie van deze bevoegdheden over de verschillende opsporingsambte-
naren.54  Die differentiatie moet in het Wetboek van Strafvordering zijn be-
slag krijgen. Richtinggevend daarbij dient te zijn de specifieke taak waarmee 
de opsporingsambtenaar is belast. Toedeling van een bepaalde bevoegdheid 
moet redelijkerwijs nodig zijn voor de vervulling van die specifieke taak. 
Daarnaast spelen eisen van deskundigheid en rechtsstatelijkheid een rol. Bij 
de toedeling van ingrijpende bevoegdheden moet een behoorlijk niveau van 
opleiding verzekerd zijn en moet de controle en het toezicht op de uitoefe-
ning van de bevoegdheid gewaarborgd zijn. 

In het voorgaande zijn drie kerngedachten geformuleerd: (1) regeling van de 
bijzondere opsporing in het wetboek, (2) beperkte delegatie bij toedeling 
opsporingstaken en (3) horizontale differentiatie bij toedeling van opspo-
ringsbevoegdheden. Deze kerngedachten liggen ten grondslag aan de voor-
stellen tot wetswijziging die wij doen. Voordat daarop wordt ingegaan, eerst 
het volgende. 

De vraag was of voor het verschil in bevoegdheden tussen het wetboek 
en de bijzondere wetten een rechtvaardiging bestaat. Wij menen dat dat door 
de bank genomen het geval is. Drie onderling samenhangende verschilpun-
ten tussen commuun en bijzonder strafrecht verdienen in dit verband aan- 

p. 335 e.v. 
54 Helemaal vreemd aan de huidige wetgeving is een dergelijke horizontale differentiatie 

Met. Een aantal 'Bob-bevoegdheden' komt uitsluitend toe aan de (reguliere) politie. Zie 
bijvoorbeeld art. 1261 Sv, waarin het direct afluisteren wordt voorbehouden aan opspo-
ringsambtenaren 'als bedoeld in art. 141, onderdeel b'. Met de telefoontap (art. 126m Sv) 
kan echter iedere opsporingsambtenaar worden belast. 
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dacht. Het eerste verschilpunt heeft te maken met het felt dat de strafbedrei-
ging in veel bijzondere wetten het sluitstuk is van een bestuurlijk-
administratieve regeling, waarin de relatie van de burger tot de (vergunning 
verlenende) overheid centraal staat. In die verticale relatie zijn (mee-
werk)verplichtingen van de burger goed te plaatsen. Delicten uit het com-
mune strafrecht daarentegen hebben in veel gevallen betrekking op de hori-
zontale verhouding van burgers onderling. De functie van de overheid is hier 
vooral het bieden van bescherming en de voorkoming van eigenrichting. 

net tweede verschilpunt hangt met de voorgaande nauw samen. Door-
dat de commune delicten direct inbreuk maken op de rechten van de burgers, 
kan de wetshandhaving tot op zekere hoogte afhankelijk worden gemaakt 
van aangiften en de vrijwillige medewerlcing van burgers. Bij de bijzondere 
wetgeving echter gaat het niet om particuliere belangen, maar om het door 
de overheid behartigde algemeen belang. Van aangiften moet die overheid 
het hier niet hebben: zij moet zelf actief op zoek naar mogelijke wetsover-
tredingen. Daarvoor heeft zij bevoegdheden nodig. 

Het derde verschilpunt bestaat hierin dat de bijzondere wetgeving het 
prive-leven van de burger maar in beperkte mate raakt. De aspecten van het 
maatschappelijk leven die door die wetgeving worden `geordencl, liggen 
goeddeels in de zakelijke sfeer. Dat maakt dat de opsporingsbevoegdheden 
op dit terrein minder ingrijpend zijn dan op het terrein van het commune 
strafrecht. Zo raakt de verplichting om inzage in boeken en bescheiden te 
geven in de economische sfeer hoofdzakelijk het kasboek en de rekeningen, 
in de commune sfeer echter al gauw het dagboek en de prive-
correspondentie. 

De conclusie kan zijn dat het verschil in bevoegdheden is terug te voe-
ren op een verschil in proportionaliteit en subsidiariteit. Omdat de opsporing 
niet afhankelijk kan worden gemaakt van aangiften, zijn bevoegdheden no-
dig die actieve controle mogelijk maken. De bevoegdheden zijn niet dispro-
portioned omdat zij slechts in beperkte mate ingrijpen in het priveleven. 
Daarbij komt dat het niet zelden gaat om de regeling van verticale relaties, 
die door de burger mm of meer vrijwillig zijn aangegaan. Wie een vergun-
ning aanvraagt, moet toezicht accepteren. 

De bijzondere eisen die de handhaving van ordeningswetgeving stelt, brengt 
mee dat bestuurlijk toezicht en strafrechtelijke handhaving niet los van el-
kaar kunnen worden gezien. Toezicht en opsporing zijn dikwijls — op goede 
gronden — in een hand verenigd. 55  De toezichthoudende ambtenaar kan op 

55 Voor een uitvoerige analyse van de verhouding tussen toezicht en opsporing zij verwezen 
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grond van Afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht beschikken over 
een uitgebreid pakket bevoegdheden. Het valt met goed in te zien waarom 
die ambtenaar, als hij `overschakele op opsporing, over minder bevoegdhe-
den zou moeten beschikken. Om die reden zijn de opsporingsbevoegdheden 
in de Wet economische- delicten aangepast aan de toezichtbevoegdheden in 
de Algemene wet bestuursrecht, zodat de beide pakketten bevoegdheden bij-
na `naadloos' op elkaar aansluiten. Het belangrijkste verschil is dat de in-
lichtingenplicht van art. 5:16 Awb niet is terug te vinden in de WED. Voor 
dat verschil bestaat echter een goede reden. Zie hiervoor onder 3.4. 

Afdeling 5.2 Awb geeft een centrale regeling, die in beginsel voor alle 
toezicht geldt. Dat kan niet gezegd worden van de regeling in de WED, hoe 
groot het werkingsbereik van die wet ook moge zijn. Niet alle wetten waar-
voor een regime van Awb-toezicht in het leven is geroepen, vallen onder de 
WED. Aan een nog algemenere raamwet, waarin de aansluiting van de op-
sporing aan het toezicht centraal is geregeld, bestaat dus behoefte. Die 
raamwet dient ons inziens het Wetboek van Strafvordering te zijn. Een bij-
komend argument voor het onderbrengen van de 'WED-bevoegdheden' in 
dat wetboek is, dat de kans dat . wetten op oneigenlijke gronden onder de 
WED worden gebracht, afneemt. 

Wij stellen dus voor om de 'WED-bevoegdheden' een plaats te geven in 
het Wetboek van Strafvordering. De ruime omschrijving van de opspo-
ringstaak maakt dat dogmatisch gezien mogelijk (zie hiervoor, onder 2.3.4). 
De bedoeling is uiteraard niet, dat die bevoegdheden voortaan voor de op-
sporing van alle strafbare feiten kunnen worden aangewend. De bedoeling is 
ook niet dat die bevoegdheden voortaan voor de opsporing van alle delicten 
uit de bijzondere wetten kunnen worden gebruikt. De toepassing dient in 
beginsel beperkt te blijven tot die wetten die Awb-toezicht kennen. Bij die 
wetten dienen de toezicht- en de opsporingsbevoegdheden met elkaar te cor-
responderen. 56  

De bedoeling is voorts ook niet dat alle opsporingsambtenaren over de 
'WED-bevoegdheden' kunnen beschikken. Het is hier dat de horizontale 
differentiatie in beeld komt. Wij volstaan met een ruwe schets van de rege-
ling die ons voor ogen staat. Daarbij concentreren wij ons eerst op de drie 

naar het Tweede interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, Deelrapport 2, 
'Het opsporingsbegrip en de normering van de opsporingstaak' (G. Knigge & N.J.M. 
Kwakman), p. 280 e.v. 

56 Hoe dat wettechnisch moet worden geregeld is een vraag van uitwerking waarop hier niet 
uitvoerig behoeft te worden ingegaan. Een van de mogelijkheden is dat in het wetboek een 
opsomming wordt gegeven van de wetten (waaronder uiteraard de WED) waartoe de toe-
passing van de bevoegdheden is beperkt. 
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belangrijkste categorieen opsporingsambtenaren: (1) de politie; (2) de 
BOD's nieuwe stip en (3) de Inspecties nieuwe stijl. Your deze categorieen 
hebben wij een `grondmodel' ontworpen voor de toedeling van taken en be-
voegdheden. Die toedeling moet in het Wetboek van Strafvordering gestalte 
krijgen. Wij spreken urn twee redenen van een `grondmodel'. In de eerste 
plaats omdat de materie te weerbarstig is urn geheel in dat model gevangen 
te worden. Er moet dus enige ruimte blijven urn daarvan in een bijzondere 
wet af te wijken. In de tweede plaats omdat dat model richtinggevend is voor 
de toedeling van taken en bevoegdheden aan andere dan de drie genoemde 
categorieen opsporingsambtenaren. 

De eerste categorie betreft als gezegd de politie. De opsporingstaak van de 
politie concentreert zich op de gewone, commune criminaliteit, de georgani-
seerde misdaad daaronder begrepen. Daarnaast heeft de politie een primaire 
taak ten aanzien van die bijzondere wetten waarvoor geen `eigen' opspo-
ringsdiensten in het leven zijn geroepen. Men denke aan de Wegenverkeers-
wet, de Opiumwet en de Wet wapens en munitie. De keerzijde van deze me-
daille is dat de politie geen primaire taak heeft ten aanzien van wetten waar-
op de BOD' s en de Inspecties zich richten. De opsporingstaak van de politie 
heeft hier een aanvullend karakter. De hier gelegde `taakaccenten' hebben in 
onze voortstellen geen consequenties voor de omvang van de opsporingstaak 
van de politie. Die taak blijft 'algemeen% en is this niet beperkt tot bepaalde 
delicten. De consequenties openbaren zich bij de toedeling van opsporings-
bevoegdheden. Bij die toedeling moet met het onderscheid in primaire en 
aanvullende taakuitoefening rekening worden gehouden. 

Concreet betekent dit dat de politie moet kunnen beschikken over alle 
`gewone' opsporingsbevoegdheden, dus over de bevoegdheden die thans in 
het Wetboek van Strafvordering aan opsporingsambtenaren worden toege-
kend. Daaronder vallen ook de Bob-bevoegdheden. Voorts moet de politie 
kunnen beschikken over de — in het wetboek opgenomen — 'WED-bevoegd-
heden' Hier geldt echter een niet onbelangrijke restrictie. Die bevoegdheden 
zijn als gezegd alleen van toepassing ten aanzien van wetten die Awb-
toezicht kennen. Dat betekent praktisch gesproken dat de opsporing hier 
steeds is toevertrouwd aan Inspecties en BOD's en dat de politie dus het ac-
tief speuren naar mogelijke wetsovertredingen aan die diensten kan overla-
ten. Dat brengt mee dat de politie van de 'WED-bevoegdheden' alleen ge-
bruik mag maken als sprake is van een concrete verdenking. 

Met dit voorstel wordt bereikt dat de taak en de bevoegdheden van de 
politie met betrekking tot zowel de gewone als de bijzondere criminaliteit in 
het Wetboek van Strafvordering zijn vastgelegd. Afwijlcingen van het 
`grondmoder zijn met name denkbaar ten aanzien van de bijzondere wetten 
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waarvoor de 'WED-bevoegdheden' niet gelden en waarbij de primaire op-
sporingstaak wel bij de politie ligt. Voor de toekenning in de bijzondere wet 
van aanvullende opsporingsbevoegdheden (al dan niet met een verdenkings-
voorwaaarde) kan dus goede reden zijn. Overigens menen wij dat op dit ter-
rein voor enige harmonisatie aanleiding is. Zo zien wij niet in waarom het 
betreden van woningen in de Opiumwet en het doorzoeken van woningen in 
de Wet wapens en munitie anders geregeld zou moeten zijn dan in het Wet-
boek van Strafvordering. Omgekeerd is de vraag of in het Wetboek van 
Strafvordering niet een algemene inbeslagnemingsbevoegdheid zou moeten 
worden opgenomen. Door een dergelijke beperkte harmonisatie zal het aan-
tal afwijlcingen van het grondmodel verminderen. 

De tweede categorie betreft de BOD's nieuwe stijl. Zij lcrijgen volgens de 
plannen van de regering algemene opsporingsbevoegdheid. Dat neemt ons 
inziens niet weg dat hun taak primair ligt bij de opsporing van strafbare fei-
ten die op het beleidsterrein liggen waarvoor zij in het leven zijn geroepen. 
Zij zullen bij die opsporing ongetwijfeld ook stuiten op georganiseerde  cri-
minaliteit, maar de bestrijding daarvan blijft primair een zaak van de politie. 
Een en ander heeft de volgende consequenties voor de bevoegdheidstoede-
ling. De BOD's kunnen beschikken over de 'WED-bevoegdheden', maar in 
beginsel alleen ten aanzien van de wetten die van het eigen vakdepartement 
afkomstig zijn. Zij kunnen voorts beschikken over de meeste van de `gewo-
ne' opsporingsbevoegdheden. Het lijkt ons echter niet nodig dat de BOD's 
beschikken over de ingrijpende Bob-bevoegdheden, zoals direct afluisteren 
en infiltratie. De bestrijding van de georganiseerde critninaliteit is als gezegd 
niet hun primaire taak. Wel kunnen zij in voorkomende gevallen samenwer-
ken met de politie. Voor dit `meeliften' met de bevoegdheden van de politie 
zou een uitdrukkelijke regeling in de wet kunnen worden gegeven. 

De derde categorie betreft de Inspecties nieuwe stijl. Het gaat hier om 
ambtenaren die primair belast zijn met het Awb-toezicht. Daarnaast zullen 
zij zoals vermeld een beperkte en bescheiden opsporingstaak krijgen. Daar-
voor geldt thans nog het systeem dat de opsporingstaalc apart moet zijn toe-
bedeeld. De achterliggende gedachte is dat niet iedere toezichthouder opspo-
ringsbevoegdheid behoeft te hebben. De uitwerking van die gedachte heeft 
echter geleid tot comlexe regelgeving en weinig transparante besluitgeving. 
Wij stellen daarom een aanzienlijke vereenvoudiging voor. In het Wetboek 
van Strafvordering zou moeten worden bepaald dat elke toezichthouder op-
sporingsbevoegdheid heeft. Die bevoegdheid wordt daarbij beperkt tot de 
strafbare overtredingen van de wetten en verordeningen waarop het toezicht 
betreldcing heeft. Bijkomende voorwaarde moet daarbij zijn dat de toezicht-
houder als opsporingsambtenaar is beedigd. Aan die beediging dienen, 
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evenals thans het geval is, voorwaarden worden gesteld. 57  Tot die voorwaar-
den moet behoren dat aangetoond is dat de betrokken ambtenaar de opspo-
ringsbevoegdheid daadwerkelijk nodig heeft voor de vervulling van zijn 
taak. 58  

De opsporingstaak van de Inspecteur is een beperkte, immers gekoppeld 
aan de wetten met het toezicht waarop hij is belast. In het Wetboek van 
Strafvordering kan aan deze beperkte taak een bescheiden uitbreiding wor-
den gegeven. Bepaald kan worden dat de opsporingsbevoegdheid zich mede 
uitstrekt tot enkele commune delicten waarmee de betrokkene in de uitoefe-
ning van zijn functie te maken kan krijgen. Te denken valt bijvoorbeeld aan 
wederspannigheid (art. 180 Sr) en aan belediging van een ambtenaar in 
functie (art. 266 jo. 267 Sr). Met deze constructie wordt bereikt dat de om-
yang van de opsporingstaak geheel in het wetboek is vastgelegd, en dus niet 
aan de discretie van de administratie is overgelaten. 

De opsporingstaak is naast beperkt ook bescheiden. De inspecteur mag 
alleen de eenvoudige zaken afhandelen. Bij die bescheiden taak past een be-
perking van het aantal bevoegdheden. Vanzelfsprekend zal over de 'WED-
bevoegdheden' beschikt moeten kunnen worden. Het pakket `gewone' be-
voegdheden kan echter klein zijn. Gedacht kan met name worden aan aan-
houden en staande houden. 59  Uiteraard hebben de inspecteurs de `bevoegd-
held' om proces-verbaal op te maken. 60  

In het hier geschetste `grondmodel' zijn de drie hiervoor geformuleerde 
kerngedachten verwezenlijkt. De bijzondere opsporing is in het Wetboek van 
Strafvordering geregeld, de opsporingstaken berusten rechtstreeks op de wet 
en een opeenstapeling van bevoegdheden is venneden. Nu heeft het grond-
model geen betreklcing op alle opsporingsambtenaren. De bevoegdheidstoe-
deling aan de Koninklijke marechaussee vormt daarbij geen probleem. Ta-
ken en bevoegdheden zijn ook nu reeds in de wet vastgelegd. We! proble- 

57 Zie art. 142 lid 4 Sv jo. het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar. 
58 Tegen dit voorstel kan worden ingebracht dat de beslissing zo in feite toch wordt doorge-

schoven naar de administratie. De toetsing of aan de voorwaarden is voldaan, zou echter 
opgedragen 'airmen worden aan een centrale, van de vakdepartementen onafhankefijke in-
stantie. Dat is winst ten opzichte van de huidige situatie, waarin de aanwijzingsbevoegd-
heid dikwijls wel in handen is gelegd van het betrokken departement 

59 Tot de 'WED-bevoegdheden' behoort een algemene inbeslagnemingsbevoegdheid. Mocht 
op dit punt harmonisering plaats vinden (de algemene inbeslagnemingsbevoegdheid wordt 
`gewoon'), dan dient de inbeslagnemingsbevoegdheid uiteraard aan het `gewone' pakket 
van de Inspecteur te worden toegevoegd. 

60 Opsporingsambtenaren zijn verplicht om proces-verbaal op te maken. lets anders is dat het 
proces-verbaal van een opsporingsambtenaar bijzondere bewijskracht heeft. 
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matisch is de vraag of de wet nog ruimte moet laten voor opsporingstalcen 
die door de administratie worden toebedeeld. Wij menen dat daaraan niet 
geheel valt te ontkomen. Daarbij kan aan twee gevallen worden gedacht. Het 
eerste geval betreft de opsporing van bijzondere wetten Er kan behoefte zijn 
om daarmee personen of instanties te belasten die geen toezichthoudende 
taak hebben. In dat geval zal een voorziening in de bijzonder wet zelf getrof-
fen moeten worden. Het kan daarbij praktisch noodzakelijk zijn om de aan-
wijzing van de personen met opsporing belast, te delegeren ('bij of krach-
tens'). Dat laat onverlet dat de omvang van de opsporingstaak en het daarbij 
behorende bevoegdhedenpakket in het Wetboek van Strafvordering kan — en 
moet — worden vastgelegd. Voor dit type opsporingsambtenaren dient daar-
bij hetzelfde te gelden als voor de Inspecteurs. 

Het tweede geval betreft opsporingstaken die niet aan bijzondere wetten 
zijn gerelateerd. Zo kan naar geldend recht aan boswachters op grond van 
art. 142 Sv lid 1 sub a Sv een `akte van opsporingsbevoegdheid' worden 
verleend. Wij zouden de mogelijkheid om opsporingsbevoegdheid bij akte te 
verlenen, in die zin willen beperken dat die bevoegdheid slechts kan worden 
gegeven voor een in de akte genoemd `gevar . 61  Die constructie — die in art. 
141 sub c ten aanzien van de Koninklijke marechaussee is gevolgd — brengt 
mee dat de opsporingsbevoegdheid is gekoppeld aan de uitoefening van be-
paalde specifieke taken. De opgespoorde feiten moet met die taken in direct 
verband staan. Gelet op die beperking lijkt er weinig bezwaar tegen om de 
opsporingsbevoegdheid algemeen te maken, en dus niet te beperken tot be-
paalde strafbare feiten. Dat komt de eenvoud ten goede. Het pakket be-
voegdheden zal daarbij zeer bescheiden moeten zijn. Met staande houden, 
aanhouden en inbeslagnetning zou kunnen worden volstaan. 

Tenslotte nog dit. De vraag kan worden gesteld of het onderscheid tussen 
opsporingsambtenaren in gewoon en buitengewoon in de voorgestelde rege-
ling nog een functie heeft. Wij menen van wel. Het onderscheid heeft be-
trekking op de eisen van betrouwbaarheid en bekwaamheid die aan opspo-
ringsambtenaren dienen te worden gesteld. Gewoon opsporingsambtenaren 
maken deel uit van een organisatie die voor de opsporing in het leven is ge-
roepen. De opleidings- en benoemingsvereisten zijn daarbij verankerd in 
organisatorische wetten. Voor de politie en de marechaussee is dat de Poli-
tiewet, voor de OvJ is dat de Wet RO. Ten aanzien van de buitengewoon 
opsporingsambtenaren ontbreekt dergelijke wetgeving. Hun bekwaamheid 

61 Hetzelfde zal hebben te gelden voor een eventuele categorale aanwijzing op voet van het 
huidige art. 142 lid 1 sub Sv. 
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en integriteit moet worden gegarandeerd door het Besluit buitengewoon op-
sporingsambtenaar. Om onder dat Besluit te vallen moeten zij eerst als `bui-
tengewoon opsporingsambtenaar' zijn ge-etiketteerd. Hieraan kan de niet 
onbelangrijke conclusie worden verbonden dat het alleen verantwoord is om 
de BOD's (nieuwe stijO tot gewoon opsporingsambtenaar te maken, als er 
een Wet op de BOD's tot stand komt waarin voldoende garanties voor be-
trouwbaarheid en deskundigheid zijn ingebakken. 

3.6 	Particuliere opsporing 

De opsporing als overheidsactiviteit is aan regels en ongeschreven beginse-
len gebonden. Zij is omgeven met waarborgen die betrekking hebben op in-
tegriteit, deskundigheid, betrouwbaarheid en rechtstatelijkheid. De opsporing 
moet transparant en controleerbaar zijn. Het opsporingsbeleid moet even-
wichtig zijn en aansluiten bij de vervolgingsprioriteiten. De opsporing staat 
onder het gezag van de OvJ, die op de zitting verantwoording aflegt over de 
rechtmatigheid en de betrouwbaarheid van het onderzoek. De minister van 
justitie tenslotte is politiek verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. 

Naast deze aldus ingekaderde opsporing van overheidswege staan op-
sporingsactiviteiten van burgers. Voor die activiteiten geldt het beschreven 
kader niet. De burger stelt zijn eigen prioriteiten, is aan geen andere beper-
kingen gebonden dan het gemene recht en — wat minstens zo belangrijk is — 
hij wordt niet gecontroleerd. Dat is in het algemeen weinig problematisch. 
Anders echter wordt het als het gaat om de particuliere opsporing die be-
drijfsmatig is georganiseerd. In deelrapport 6, dat van de hand is van 

Fijnaut62, wordt daarop ingegaan. 63  
Geconstateerd wordt dat de beveiligingsindustrie een booming business 

is. De verklaring daarvoor is nu juist dat de particuliere rechercheur buiten 
het voor de overheid geschreven kader opereert. De opdrachtgever bepaalt 
de prioriteiten; proportionaliteit en subsidiariteit komen in de catechismus 
van de prive-detective niet voor. Dat is alleen al vanwege de omvang van de 
particuliere recherche problematisch. De door eigen prioriteiten bepaalde 
activiteiten kunnen immers wel gericht zijn op het entameren van een straf-
vervolging. Daarmee dreigt de beveiligingsindustrie de agenda van de justi- 

62 Deelrapport 6, `Bedriffsmatig georganiseerde particuliere opsporing en (het Wethoek van) 
s/Strafvordering' (C.J.C.F. Fijnaut). 

63 Algemene uitgangspunten met betrekking tot de opsporing door burgers zijn reeds gefor-
muleerd in het Tweede interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, Deelrap-
port 2, 'Het opsporingsbegrip en de normering van de opsporingstaak' (G. Knigge & 
N.J.M. Kwakman), p.268 e.v. 
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tie te bepalen. De dreiging met een strafvervolging is een belangrijk wapen 
in handen van de particuliere rechercheur, waarmee vaak successen buiten 
de strafrechtelijke sfeer worden geboekt. Moet de justitie zich voor dat kar-
retje laten spannen? 

Er is meer. De vraag is of het acceptabel is dat de particuliere recher-
cheur zich van methoden bedient (zoals stelselmatige observatie) die de op-
sporin'gsambtenaar niet, of alleen onder strikte voorwaarden, mag gebruiken. 
Die vraag klemt te meer omdat de resultaten van dat particuliere recherche-
werk als bewijsmateriaal in een strafvervolging worden ingebracht. Dat 
roept de vraag op of dat bewijsmateriaal als rechtmatig verkregen moet wor-
den geaccepteerd. Een bevestigend antwoord bindt de kat op het spek. Het 
wordt voor de politie verleidelijk om het vuile werk te laten opknappen door 
de particuliere bureaus. Het old boys-netwerk werkt deze en andere vormen 
van samenwerking in de hand. Moet dat niet gecontroleerd worden? 

De groei van de beveiligingsindustrie laat de opsporing van overheids-
wege dus allesbehalve onberoerd. Daarom kan de bedrijfsmatig georgani-
seerde particuliere opsporing niet worden genegeerd als nagedacht wordt 
over de grondslagen van een nieuw wetboek van strafvordering. In deelrap-
port 6 worden ingrijpende voorstellen gepresenteerd die beogen de particu-
liere opsporing aan banden te leggen. 

Er is niet voor gekozen de opsporingsactiviteiten van de particuliere bureaus 
te normeren in het Wetboek van Strafvordering. Daarvoor zijn de verschillen 
met de opsporing van overheidswege te groot. 64  Normering in een aparte wet 
ligt daarom meer in de rede. Het aanknopingspunt vormt daarbij de bestaan-
de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Wij stellen 
een ingrijpende herziening van die wet voor. 65  In de eerste plaats zou het 
werkingsbereik van de wet moeten worden vergroot. Ook de bedrijfsrecher-
che dient daaronder te vallen. Wij stellen in de tweede plaats maatregelen 
voor die het toezicht op de sector moeten verbeteren. Daartoe behoort de 
vorming van een stevig bemand 'Bureau particuliere Opsporing', onder te 

64 Als men de particuliere opsporing zou binden aan precies hetzelfde kader als de opsporing 
van overheidswege, dan ontneemt men de particuliere opsporing de reden van haar be-
staan. Die opsporing valt dan volledig onder het gezag van de OvJ, en is daarmee opspo-
ring van overheidswege geworden. Daarvoor zullen weinig opdrachtgevers willen betalen. 
Wil men enige ruimte laten voor particuliere bureaus, dan moet daarvoor een apart norme-
ringskader worden geschapen. Daarvoor pleit ook dat het werk van de particuliere recher-
cheur Met alleen op strafvervolging is gericht, maar bijvoorbeeld ook op het verzamelen 
van bewijsmateriaal ten behoeve van een civiele procedure. 

65 Inspiratiebron is daarbij geweest de uit 1991 daterende Belgische Wet tot regeling van het 
beroep van prive-detective. 
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brengen bij de Directie Opsporing van het tninisterie van justitie. Voorts 
zouden recherchebureaus verplicht moeten warden am hun activiteiten 
nauwkeurig te registreren. Het ontplooien van nieuwe opsporingsactiviteiten 
in een regio zou bovendien gemeld moeten warden bij de politic. In de derde 
plaats stellen wij voor de particuliere opsporingsactiviteiten zelf aan striktere 
regels te binden. Bepaalde observatietechnieken zouden eenvoudig verboden 

kunnen worden. 66  Datzelfde geldt voor de inwinning van privacy-geVoelige 
informatie. In de vierde plaats stellen wij een `overstapverbod' voor. Een 
recherchebureau krijgt geen vergunning als het personen in dienst heeft die 
minder dan (bijvoorbeeld) vijf jaar geleden deel hebben uitgemaakt van een 
politic- of inlichtingendienst. 

Bij een ingrijpende wijziging van de Wet particuliere beveiligingsorga-
nisaties en recherchebureaus kan het echter niet blijven. Daarnaast zullen 
aanvullende maatregelen moeten warden genomen in het kader van het Wet-
back van Strafvordering. In de eerste plaats zou overwogen moeten warden 
een aangifteplicht in te voeren voor particuliere recherchebureaus met be-
trekking tot bepaalde emstige misdrijven waarvan zij kennis Icrijgen. Die 
aangifteplicht zou beperkt kunnen warden tot gevallen waarin gerecher-
cheerd wordt ten behoeve van bedrijven of instellingen. Daamaast zou als 
beperking kunnen gelden dat alleen aangifte behoeft te warden gedaan als 
gebruik wordt gemaakt van bepaalde indringende opsporingsmethoden. 67  
Een dergelijke aangifteplicht stelt politic en justitie in staat am eventueel een 
eigen onderzoek te starten. Bovendien maakt het een gerichtere controle op 
de activiteiten van de particuliere rechercheur mogelijk. In de tweede plaats 
moet duidelijk zijn dat niet klakkeloos wordt vervolgd op basis van de dos-
siers die particuliere rechercheurs aanleveren. Het OM dient zelf uit te ma-
ken waar de prioriteiten liggen. Z,o mogelijk nog belangrijker is dat aan een 
eventuele vervolging een gericht onderzoek naar de door het recherchebu-
reau gebezigde opsporingsmethoden vooraf dient te gaan. De registratie- en 
verslagleggingsplicht die wij voorstelden, moet voor een dergelijk onderzoek 
de basis bieden. In de derde plaats stellen wij een `particuliere variant' van 
de cautieplicht voor. Verklaringen van door particuliere rechercheurs `gein- 

66 De rechtsgrond voor een dergelijk verbod kan gevonden warden in art. 8 EVRM. Dat 
artikel vraagt van de overheid niet alleen zich te onthouden van inbreuken op de privacy, 
maar legt de overheid oak de positieve verplichting op de burgers te beschermen tegen in-
breuken op de privacy die door medeburgers warden gemaakt. 

67 Een onbeperkte aangifteplicht staat op gespannen voet met het uitgangspunt dat de burger 
niet verplicht is aan de opsporing mee te werken en dat daarom met het creeren van in-
lichtingenplichten grate terughoudendheid dient te warden betracht. Zie hiervoor, onder 

3.4. 
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terviewde' verdachten mogen niet in een strafzaak tegen die verdachten 
worden gebruikt als met tevoren voor dat gebruik is gewaarschuwd. 68  

3.7 	Aanhouding en ordehandhaving 

De bestuurlijk ophouding heeft met de bestuurlijke boete veel gemeen. De 
bestuurlijke boete is in het leven geroepen omdat de waarborgen waarmee 
het Wetboek van Strafvordering de bestraffing omringt, als hinderlijk wer-
den ervaren. Met de keuze voor een ander, bestuurlijk kader zou men de 
handen weer vrij hebben. Voor een deel bleek dat een vergissing: aan art. 6 
EVRM ontkomt men niet als men van etiket wisselt. Op het terrein van het 
bestuursrecht is een `schaduwstrafreche ontwikkeld dat niet heel veel ver-
schilt van het echte strafrecht. De les is dat essentiele waarborgen hebben te 
gelden ongeacht het gekozen kader. Voor zover de overheid zich met de be-
stuurlijke boete wel meer armslag wist te verschaffen, was de les dat bepaal-
de waarborgen uit het Wetboek van Strafvordering niet essentieel waren. De 
voor de hand liggende vraag is dan of de dogmatische blokkades die het 
strafrecht opwerpt tegen bestraffing door anderen dan rechters, niet beter uit 
de weg hadden kunnen worden geruimd. Ons voorstel voor het derde spoor 
komt uit die gedachte voort. De voorgestelde juridische vormgeving van de 
buitengerechtelijke bestraffing is ten opzichte van de gekunstelde bestuurlij-
ke oplossing pure winst. 

Het zevende deelrapport (A.E. Harteveld, `Aanhouding ter handhaving 
van de openbare orde') laat zien dat het met de bestuurlijke ophouding niet 
veel anders is gesteld. Ook hier is gekozen voor een uiterst moeizame en 
gekunstelde oplossing omdat men van mening was dat de strafvorderlijke 
weg geen soelaas kon bieden als het gaat om grootschalige, groepsgewijze 
ordeverstoringen. En ook hier kan de voor de hand liggende vraag gesteld 
worden. Als vrijheidsbeneming ter voorkoming van ordeverstoring accepta- 
bel is in een bestuurlijk kader, waarom dan niet in een strafvorderlijk kader? 

De dogmatische fixatie lijkt hier te zijn dat strafvorderlijke vrijheidsbe- 
neming steeds gericht moet zijn op een strafvervolging. Vrijheidsbeneming 
met een ander doel komt dan automatisch in het bestuursrecht terecht. Ook 
voor ons is het doel van het overheidsoptreden een belangrijk criterium voor 
de vraag of regeling in het Wetboek van Strafvordering aangewezen is. Tot 
een rigide afgrenzing van de strafvordering ten opzichte van het bestuurs- 

68 Of dat met zoveel woorden in het Wetboek van Strafvordering moet worden bepaald, dan 
wel aan de jurisprudentie moet worden overgelaten, is een vraag die wij in het vierde on-
derzoeksjaar nog zullen bezien. In dat laatste jaar staan de vormverzuimen en de bewijs- 

-› 
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recht leidt dat echter niet. Zo hebben wij het daadwerkelijk voorkomen van 
een concreet strafbaar felt door middel van het `stuk maken' van de zaak tot 
de opsporingstaak gerekend. 69  Meer algemeen hebben wij ons op het stand-
punt gesteld dat in het Wetboek van Strafvordering plaats is voor onderwer-
pen die met strafrechtelijke wetshandhaving ten nauwste samenhangen. Be-
slissend is wat de meest heldere regeling oplevert, en welke juridische con-
structie het meest recht doet aan de betroklcen belangen. Vergelijk hiervoor, 
onder 2.3.5. 

Zogezien is de vraag of regeling van de `bestuurlijke' ophouding in het 
Wetboek van Strafvordering niet de voorkeur verdient. Een belangrijk argu-
ment voor een dergelijke regeling kan gevonden worden in het feit dat een 
scheiding van doelen in de praktijk moeilijk is te maken. Vaak gaat het om 
beide doelen tegelijk. De nu in de Gemeentewet gekozen constructie brengt 
mee dat de vrijheidsbeneming niet mag worden `misbruilce om bewijs tegen 
de opgehouden persoon te verzamelen. Dat moet in een vervolgtraject ge-
beuren. De verdachte zit daardoor dus langer vast. Uit een oogpunt van 
rechtsbescherming lijkt het dus te verlciezen dat de `bestuurlijke' ophouding 
mede wordt gebruikt voor strafvorderlijke doeleinden. Dan echter kan men 
net zo goed de `strafvorderlijke' aanhouding mede dienstbaar maken aan het 
voorkomen van ordeverstoring. Van dergelijke gemengde doelen zijn het 
bestaande wetboek reeds voorbeelden te vinden. Men denke slechts aan 
voorlopige hechtenis op uitsluitend de recidivegrond. Preventie en strafvor-
dering gaan hier hand in hand. Moet men voor het geval dat de vrijheidsbe-
neming primair of uitsluitend een preventief karakter heeft, een volstrekt 
andere inkadering kiezen? Praktisch is dat in elk geval niet. 

Om de grens met het strafrecht te markeren, moet krampachtig worden 
volgehouden dat het bij de bestuurlijke ophouding gaat om `groepsgewijze' 
overtreding van voorschriften. De suggestie is dat daarom de strafvorderlijke 
waarborgen niet behoeven te gelden. Het is echter uit een oogpunt van 
rechtsbescherming bepaald geen pluspunt dat de individuele betrokkenheid 
niet ter zake doet. Omdat voor het bestuursrecht is gekozen, is niet de van de 
rechterlijke macht deeluitmakende OvJ, maar de bestuurlijk denkende bur-
gemeester verantwoordelijk voor de vrijheidsbeneming. net  is wonderlijk 
waartoe een beroep op strafvorderlijke uitgangspunten kan leiden. 
Wij stellen een regeling voor waarin de 'bestuurlijke' ophouding wordt ge-
integreerd in de bestaande regeling van aanhouding en inverzekeringstelling. 
1- 

uitsluiting op het programma. 
69 Tweede interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, Deelrapport 2, 'Het op-

sporingsbegrip en de nonnering van de opsporingstaak' (G. Knigge & N.J.M. Kwakman), 
p. 342. 
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De kern van het voorstel is dat die vrijheidsbeneming ook mag dienen om 
herhaling van de ordeverstoring te voorkomen. Deze `meerdoeligheid' heeft 
het met onbelangrijke voordeel dat men in Straatsburg sterker staat. De 
grond voor de vrijheidsbeneming wordt nu gezocht in art. 5 lid 1 sub b 
EVRM. Onzeker is of die grond `houde. Het voordeel van onze oplossing is 
dat tevens een beroep kan worden gedaan op art. 5 lid 1 sub c EVRM. In al 
die gevallen waarin niet op voorhand is uitgesloten dat de verdachte zal 
worden vervolgd — en de vrijheidsbeneming mede wordt gebruikt om daar-
over een beslissing te kunnen nemen — lijkt een beroep op de c-grond geen 
enkel probleem te vormen." 

In ons voorstel wordt aangesluiting gezocht bij de regeling van de aan-
houding op heterdaad zoals die thans is vervat in art. 53 Sv. Dat betekent dat 
voor de aanhouding een (individuele) verdenking is vereist dat een strafbaar 
feit is gepleegd. Die aanhouding mag mede of alleen ter handhaving van de 
openbare orde geschieden. Aanhouding op die grond is voorbehouden aan 
opsporingsambtenaren. Voorgeschreven kan worden dat aanhouding op die 
grond, behoudens spoedeisende gevallen, alleen kan geschieden op bevel 
van de OvJ. De termijn van vrijheidsbeneming kan, als ordehandhaving de 
enige grond is, gelimiteerd worden tot zes of negen uur. 

3.8 	Het slachtoffer in het vooronderzoek 
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In het.  eerste interimrapport hebben wij ons op het standpunt gesteld dat het 
slachtoffer een plaats toekomt in het strafproces. Dat standpunt fundeerden 
wij in het doel van het strafproces, dat wij omschreven als het bevorderen 
van een in alle opzichten adequate reactie van de overheid op vermoedelijk 
gepleegde strafbare feiten. Een reactie waarbij het slachtoffer in de kou blijft 

• staan, is geen adequate reactie te noemen. 
Bij de vraag wat wel een adequate reactie is, speelt het begrip `procedu-

rele rechtvaardigheid' een richtinggevende rol. Het slachtoffer wordt recht 
gedaan door de daadwerkelijke en zichtbare erkenning dat hij betrokkene is 
bij het strafproces. De beinvloeding van de uitkomst van het strafproces staat 
bij die erkenning niet voorop. Het bevorderen van een in alle opzichten ade-
quate reactie impliceert juist dat aan het strafproces een zelfstandige functie 
toekomt en dat de waarde van dat proces dus niet alleen mag worden afge-
meten aan de einduitkomst. 

70 Anders is het misschien als berechting in het geheel met in de bedoeling ligt. Maar men 
kan beter voor twee onzekere ankers liggen, dan voor een. 
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In het eerste interinarapport zijn een aantal minimumrechten geformuleerd 
die aan het slachtoffer als zodanig toekomen. Kort samengevat gaat het om 
het recht op respect en begripvolle bejegening; het recht om geinfonneerd te 
worden; het recht om informatie te verschaffen; het recht op juridische bij-
stand; het recht op bescherming en het recht op schadevergoeding door de 
dader. Deze rechten ontleenden wij aan de internationale rechtsontwikkeling. 
Zij zijn recentelijk bekrachtigd door een EU-kaderbesluit. In het achtste 
deelrapport (M.S. Groenhuijsen en N.J.M. Kwakman, `Het slachtoffer in het 
vooronderzoek') staat de vraag centraal wat de rechten van het slachtoffer 

betekenen voor de fase van het vooronderzoek. 7I  Hoe moet de positie van 
het slachtoffer in dat vooronderzoek worden uitgewerkt? 

In het deelrapport worden drie deelvragen onderscheiden. De eerste is 
de vraag naar de uitwerking en het bereik van de slachtofferrechten. Waarop 
heeft het slachtoffer precies recht? De tweede deelvraag is er een van vorm-
geving. Wat moet in het Wetboek van Strafvordering een plaats krijgen, wat 
in richtlijnen? De derde deelvraag is een vraag van sanctionering. Welke 
consequenties moeten worden verbonden aan een schending van de slachtof-
ferrechten? Geconstateerd wordt dat het geldende recht bij de beantwoording 
van deze drie deelvragen weinig tot geen houvast biedt. Geconstateerd wordt 
ook dat de tot nu toe in het onderzoek ontwikkelde uitgangspunten evenmin 
een duidelijk antwoord dicteren. Daarom is het hachelijk de aandacht direct 
te richten op de wettechnische vormgeving. Dat kan al gauw een brug te ver 
blijken te zijn. 

In het deelrapport worden daarom eerst 'desiderata' ontwikkeld die 
steun kunnen bieden bij de nadere positiebepaling van het slachtoffer in het 
vooronderzoek. De kerngedachte is daarbij dat het — zojuist weergegeven — 
doel van het strafproces de positie van het slachtoffer in dat strafproces zo-
wel fundeert als begrenst. Belangrijk is daarbij dat uit die doelstelling direct 
voortvloeit dat het strafproces z6 wordt ingericht dat het geen vermijdbare 
schade berokkent aan de daarbij betrokkenen. Dit schadebeginsel is voor het 
slachtoffer van bijzondere betekenis. Het brengt paradoxaal genoeg mee dat 
zijn positie niet te zwaar moet worden aangezet. Zoals in het eerste interim-
rapport reeds werd betoogd kan dat gemakkelijk leiden tot secundaire victi-
misatie. Daarom wezen wij een part:Mashie voor het slachtoffer af en kozen-
wij er ook niet voor hem een vervolgingsrecht toe te kennen. Het nemen van 

71 	In het Eerste interimrapport ondeaoeksproject Strafvordering 2001, Dee'rapport 6, `De 
positie van het slachtoffer in het strafproces' (A.L.J. van Strien) werd reeds ingegaitri op de 
positie van het slachtoffer tijdens het onderzoek ter zitting. 
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beslissingen in de zaak moet niet in handen van het slachtoffer worden ge-
legd. 

Een tweede implicatie van het schadebeginsel is, dat het recht op res-
pect en begripvolle bejegening de invulling van de andere slachtofferrechten 
beheerst. Voorlichting over die rechten moet daarom gepaard gaan met 
waarschuwingen tegen de negatieve consequenties die aan de uitoefening 
van die rechten kunnen zijn verbonden. Als het recht op informatie (op goe-
de gronden) wordt beperkt, moet uitgelegd worden waarom. 

Het deelrapport laat zien dat de verschillende (sub)doelstellingen van 
het strafproces dikwijls parallel lopen met de belangen van het slachtoffer. 
Zo is zowel de wetshandhaving als het slachtoffer dat vervolging wenst, ge-
baat bij de waarheidsvinding. Het recht om informatie te verstrekken (aan-
gifte te doen) spoort dus goed met het doel het materiele strafrecht tot gel-
ding te brengen. De belangen kunnen echter ook conflicteren. Zo mag aan 
het recht van de verdachte op een fair hearing geen afbreuk worden ge-
daan. 72  Informatieverstrekking aan het slachtoffer kan voorts, als de zaak 
nog niet tot klaarheid is gebracht, strijdig zijn met het belang van het onder-
zoek. Ook de privacy van derden kan op dit punt nopen tot terughoudend-
heid. De conclusie kan zijn dat de positie van het slachtoffer wordt bepaald 
door een veelheid van samenvallende en conflicterende belangen die in ieder 
concreet geval anders kunnen liggen. Dat verklaart waarom aan de rechten 
van slachtoffers geen absoluut karakter kan worden gegeven. Er dient ruimte 
te zijn voor flexibiliteit en nuancering. 

Daarmee is een begin van een antwoord gegeven op zowel de eerste als 
de tweede deelvraag. Tussen beide deelvragen — tussen vorm en inhoud — 
blijkt een nauwe samenhang te bestaan. Het (met absolute) karakter van de 
slachtofferrechten beInvloedt de juridische vormgeving. Daarover zullen 
hierna eerst enkele algemene gezichtspunten worden geformuleerd. Vervol-
gens zal worden ingegaan op de concrete uitwerking van de afzonderlijke 
slachtofferrechten. 

In het eerste jaar is er reeds voor gekozen de `catalogus' van slachtoffer-
rechten een plaats te geven in het wetboek. Deze wettelijke verankering van 
de rechten van het slachtoffer heeft de status van een beginselverklaring. De 
symbolische betekenis daarvan mag niet worden onderschat. De erkenning 
van de eerbiediging van de rechten van het slachtoffer als een dragend be- 

72 Daarbij zij aangetekend dat art. 6 EVRM vergt dat met de belangen van het slachtoffer 
rekening wordt gehouden. Zie met name het Doorson-arrest, EfIRM 26 maart 1996, NJ 
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ginsel van het wetboek, maakt dat de interpretatie en de toepassing van het 
gehele wetboek door die rechten wordt beinvloed. Uiteraard kan niet met een 
beginselverklaring worden volstaan. De nadere uitwerking van het beginsel 
is echter, voorzover het om de bejegening van het slachtoffer gaat, niet goed 
in harde regels te vangen. Regeling door middel van richtlijnen en circulaires 
ligt daarom meer voor de hand. Daarbij geldt ook hier dat tot op zekere 
hoogte vertrouwd moet worden op een behoorlijke taakvervulling door de bij 
het strafproces betrokken functionarissen. 73  De taak van de formele wetge-
ver ligt daarbij vooral in het scheppen van een organisatorische structuur die 
een dergelijke taakvervulling zoveel mogelijk garandeert. Procedurele voor-
zieningen ten behoeve van het slachtoffer kunnen van die structuur deel uit-
maken. Daarover aanstonds nader. 

Voorzover aan het slachtoffer rechten worden toegekend die de positie 
van de verdachte tegenover de hem vervolgende overheid rechtstreeks raken, 
is uitdruldcelijke regeling in de wet aangewezen. 74  Voorbeelden buiten de 
sfeer van het vooronderzoek zijn het spreelcrecht van het slachtoffer op de 
zitting en de oplegging van reparatoire sancties. De voeging als benadeelde 
partij raakt niet alleen het onderzoek ter zitting, maar vergt ook voorzienin-
gen in het stadium van het vooronderzoek. Geheel in de sfeer van het voor-
onderzoek ligt het beklag ex 12 Sv. Gewezen kan ook worden op het — nog 
te bespreken — voorstel om het slachtoffer het recht te geven bepaalde onder-
zoekshandelingen uit te lokken. 

Aandacht verdient dat, zoals uit de gegeven voorbeelden blijkt, de wet-
telijke uitwerking van de slachtofferrechten dikwijis hand in hand gaat met 
het scheppen van procedurele voorzieningen. De rechten van het slachtoffer 
vertalen zich dan als het ware in `participatierechten% die het slachtoffer in 
staat stellen in het strafproces voor zijn belangen op te komen, maar waarbij 
de uiteindelijke beslissing in handen is gelegd van een rechter of een andere 
justitiele autoriteit. Die procedurele inbedding van de slachtofferrechten 
maakt tegelijkertijd dat de wetgever een precieze materiele uitwerking van 
die rechten (de eerste deelvraag) achterwege kan laten. Als er voldoende ga- 

1996, 741 m.nt. Kn. In het recht op een eerlijk proces zit dus een belangenafweging Inge-
baldcen. 

73 Zie hiervoor, onder 2.2 (ankerpunt 9). Zie ook onder 2.3.3. 
74 Hetzelfde geldt als aan het slachtoffer redden worden toegekend die rechtstreeks inbreuk 

maken op rechten van derden of op rechten van de verdachte die zijn positie tegenover de 
vervolgende overheid niet raakt. Zo kan het recht op inzage in het strafdossier contlicteren 
met het recht op privacy van alle personen die in het opsporingsonderzoek zijn betrokken. 
Dat vraagt om regeling bij de wet. 
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ranties zijn voor een behoorlijke belangenafweging in concreto, kan met be-
trekkelijk globale wettelijke criteria worden volstaan. 

In dit verband kunnen nog drie aanvullende opmerkingen worden ge-
maakt. De eerste is dat het schadebeginsel meebrengt dat formalisering van 
eventuele belangentegenstellingen zoveel mogelijk moet worden vermeden. 
Voorkomen moet dus worden dat het slachtoffer voortdurend moet procede-
ren. Zijn `participatie' in het vooronderzoek dient bij voorkeur op meer in-
formele wijze gestalte te krijgen. Als sluitstuk van een regeling waarin het 
recht op een respectvolle bejegening centraal staat, misstaan procedurele 
rechten van het slachtoffer echter niet. 75  

De tweede opmerking is dat de in het tweede interimrapport gemaakte 
keuze om de formele vervolging als kader van rechtsbescherming los te la-
ten, consequenties heeft voor de systematische uitwerking van de slachtof-
ferrechten. 76  Deze dienen niet `opgehangen' te worden aan het al dan niet 
instellen van een vervolging, maar zullen een plaats moeten lcrijgen in de 
regeling van het opsporingsonderzoek. Dat biedt bijvoorbeeld de mogelijk-
heid om, zoals wij voorstellen, de art. 12 Sv-procedure zodanig te verruimen 
dat daarin ook plaats is voor klachten over de opsporing. Zie daarover aan-
stonds nader. 

De derde opmerking betreft de terminologie. Bij de concrete uitwerking 
van de aan het slachtoffer toekomende basisrechten kan, maar behoeft met 
aangeknoopt te worden bij de term `slachtoffee. Zo wordt het recht om in-
formatie te verschaffen althans ten dele gerealiseerd door de bevoegdheid 
om aangifte te doen aan leder' toe te kennen. 77  Zo ook kan aangeknoopt 
worden bij de hoedanigheid van `benadeelde partij' of bij die van `belang-
hebbende' (zoals in art. 12 Sv). 

In paragraaf 5 van het deelrapport worden diepgaande beschouwingen ge-
wijd aan de nadere uitwerking van de afzonderlijke slachtofferrechten. In 
deze samenvatting kan daaraan maar zeer ten dele recht worden gedaan. 
Volstaan wordt met de weergave van enkele in het oog springende punten. 

75 Bij wijze van voorbeeld kan worden gewezen op de wijze waarop het `reche van het 
slachtoffer op een second opinion in onze voorstellen wettelijk is ingekaderd. Zie daarover 
hierna. 

76 Zie het Tweede interimrapport, Deelrapport 4, Wervolging en rechtsbescherming' 
(J.B.H.M. Simmelink & Y.G.M. Baaijens-van Geloven), p. 387 e.v. De gemaakte keuze 
hangt nauw samen met de voorgestelde afschaffing van het gerechtelijk vooronderzoek. 
Zie daarover het Tweede interimrapport, Dee/rapport 5 'De rechterlijke bemoeienis met 
het strafvorderlijk vooronderzoek' (A.E. Harteveld en E.F. Stamhuis), p. 554 e.v. 

77 	Vergelijk art. 161 Sv. 
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Ten aanzien van het recht op voorlichting en uitleg wordt onderscheid ge-
maakt tussen actieve voorlichting (waaronder voortgangsberichten) en een 
responsieplicht op verzoeken om infonnatie. Op respons heeft elk slachtoffer 
recht, de mate waarin actief wordt geInformeerd dient mede afhankelijk te 
zijn van de ernst van het strafbare feit. Het slachtoffer dat aangifte doet, 
dient echter steeds geinfonneerd te worden over de hem toekomende rech-
ten. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de vraag of en in hoeverre 
het slachtoffer recht heeft op informatie met betrekking tot de vrijlating van 
de verdachte. 

Het recht op (eventueel kosteloze) rechtsbustand dient niet uitsluitend 
betrokken te worden op de positie van het slachtoffer als benadeelde partij. 
Ook voor de verwezenlijking van andere slachtofferrechten (dan het recht op 
schadevergoeding) geldt dat rechtsbijstand daaraan kan bijdragen. Boven-
dien geldt dat, voorzover het wel gaat om schadevergoeding, de overheid 
daarvoor een specifieke verantwoordelijkheid draagt. Een en ander maakt 
dat de criteria voor (gratis) rechtsbijstand die in het civiele recht gelden, niet 
zonder meer kunnen worden overgeheveld naar het strafproces. Naar reeds 
werd opgemerkt hebben de slachtofferrechten geen absoluut karakter. Dat 
geldt ook voor het recht op gratis rechtsbijstand. Zo zou een onbeperkte toe-
kenning van dat recht een enorme aanslag betekenen op de beperkte financi-
ele middelen van de overheid. De budgettaire consequenties vragen om poli-
tieke afwegingen waarop in het kader van dit onderzoek bezwaarlijk een 
voorschot kan worden genoemen. Wet is het mogelijk aan te geven langs 
welke lijnen een meer of minder restrictieve toekenning van een recht op 
(gratis) rechtsbijstand gestalte zou kunnen krijgen. Zo zou gedifferentieerd 
kunnen worden naar onder meer de aard en de ernst van het delict, de draag-
kracht van het slachtoffer en de aard van het slachtofferrecht waarop de bij-
stand betrekking heeft. Van belang is ook dat de rechtsbij stand niet steeds 
door een advocaat behoeft te worden gegeven. Ook andere juridische hulp-
verleners kunnen hier een rot vervullen. Denkbaar is ook dat onderscheiden 
wordt tussen (in beginsel kosteloze) `eerste hulp' en voortgezette juridische 
bijstand waarvoor een eigen bijdrage kan worden gevraagd. Bij dit alles is 
het van groat belang dat voorzien wordt in een `standaardprocedure' waarin 
het slachtoffer op basis van op de concrete zaak toegesneden informatie 
wordt geadviseerd over de mogelijkheden van rechtsbijstand. Het initiatief 
mag daarbij niet aan het slachtoffer worden gelaten. 

Naar hiervoor, onder 3.4 reeds werd gesteld, mag iedere burger vrij-
willig meewerken aan de opsporing van strafbare feiten. Dat betekent niet 
alleen dat iedere burger bevoegd is om aangifte te doen, maar ook dat hij 
buiten het kader van een aangifte de relevante informatie mag verschaffen 
waarover hij beschikt. Het recht van het slachtoffer om informatie te ver- 
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schaffen stijgt uit boven dit aan iedere burger toekomend recht, en kan wel-
licht het beste worden getypeerd als een recht om te worden gehoord. Zo 
opgevat is dat recht nauw verbonden met het recht op een respectvolle beje-
gening (de verschafte informatie mag niet botweg terzijde worden gescho-
ven) en behelst het tevens een erkenning van het bijzondere belang dat het 
slachtoffer heeft bij (een spoedige) vervolging en berechting van het strafba-
re feit. Dat bijzondere belang brengt mee dat de justitiele autoriteiten in het 
vooronderzoek bij het nemen van beslissingen rekening moeten houden met 
de gevoelens en de standpunten van het slachtoffer en dat het slachtoffer dus 
het recht moet hebben om de autoriteiten van die gevoelens en standpunten 
in kennis te stellen. Op dat bijzondere belang kan ook het recht van het 
slachtoffer worden gebaseerd om tot op zekere hoogte in het strafproces te 
participeren, bijvoorbeeld door middel van een beklag ex 12 Sv of door het 
uitlokken van een bepaalde onderzoekshandeling. In onze voorstellen wordt 
het recht van het slachtoffer om informatie te verschaffen dan ook vorm ge-
geven als een participatierecht, dat nauw verbonden is met de andere partici-
patierechten en dat sterk verwant is aan het spreekrecht ter zitting. De nauwe 
verbondenheid met de ander participatierechten (zoals het beklag ex 12 Sv) 
maakt dat de wettelijke uitwerking van het recht om te worden gehoord voor 
een deel in het kader van de regeling van (bijvoorbeeld) dat beklagrecht haar 
plaats vindt. De verwantschap met het spreekrecht ter zitting roept de vraag 
op of het recht om in het vooronderzoek te worden gehoord aan vergelijkba-
re beperkingen moet worden onderworpen als het spreekrecht ter zitting. 
Daarvoor wordt vanwege de verschillen tussen voor- en eindonderzoek niet 
gekozen. 

Ook het recht op inzage in het strafdossier is nauw verbonden met de 
uitoefening van andere participatierechten. Voorzover dat recht een `steun-
bevoegdheid' vormt bij bijvoorbeeld de uitoefening van het beldagrecht, 
geldt weer dat regeling in het kader van de normering van dat beklagrecht 
aangewezen is. Daamaast echter dient het slachtoffer in beginsel ook zelf-
standig — los van de uitoefening van een specifieke procedurele bevoegdheid 
— het recht te hebben om het dossier in te zien. Dat hangt nauw samen met de 
al verwoorde gedachte dat de participatie van het slachtoffer in het strafpro-
ces bij voorkeur op `informele wijze gestalte dient te krijgen. De bevoegd-
heid een procedure aan te spannen dient het sluitstuk, niet het beginpunt te 
zijn van een correcte bejegening van het slachtoffer. Onbeperkt behoeft het 
inzagerecht daarbij niet te zijn. De mate waarin inzage kan worden gegeven 
hangt steeds af van een afweging van belangen, waaronder het opsporings-
belang en de privacybelangen van derden. Het kader waarin om inzage 
wordt gevraagd, zal bij die afweging een rol spelen. Als het gaat om de uit-
oefening van een steunbevoegdheid bij een ander participatierecht, zal het 
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belang van het slachtoffer bij inzage in de stukken in de regel meer specifiek 
en ook van een ander gewicht zijn dan wanneer de inzage `slechts' is gericht 
op informele participatie. 

Het recht van het slachtoffer op schadeherstel heeft ook consequenties 
voor het vooronderzoek. Op de justitiele autoriteiten rust de inspanningsver-
plichting om te bevorderen dat de schade (door de dader) wordt vergoed. De 
`aanspraak' die het slachtoffer op die inspanning heeft, zal vooral regeling 
vinden in tot die autoriteiten gerichte — in richtlijnen en circulaires neerge-
legde — instructienormen. Tot de inspanningen waarop het slachtoffer aan-
spraak heeft, kan ook behoren dat aangestuurd wordt op schadeherstel in het 
vooronderzoek. De vraag die daarbij rijst, is hoeveel ruimte het drie sporen-
model biedt voor buitengerechtelijk schadeherstel. Wij stellen immers voor 
om het voorwaardelijk sepot te doen opgaan in het derde spoor. Dat derde 
spoor zelf biedt daarbij het kader waarin schadeherstel kan worden gereali-
seerd. De consequentie lijkt te zijn dat er geen instrumenten zijn om buiten-
gerechtelijk schadeherstel te bevorderen indien de zaak te ernstig is om in 
het derde spoor te worden afgedaan. Zo scherp ligt het echter Met. In de eer-
ste plaats omdat de keuze voor het derde spoor mede athankelijk is van de 
op te leggen sanctie en het oordeel van het OM daarover wordt beInvloed 
door de bereidheid van de verdachte om de schade te vergoeden. In de twee-
de plaats omdat de rechter bij de straftoemeting — en de Ov.I bij het formule-
ren van de strafeis — rekening kan houden met het feit dat de verdachte de 
schade heeft vergoed. Als het kenbaar (straftoemetings)beleid is dat eventu-
eel schadeherstel wordt verdisconteerd in de straf, gaat ook daarvan een sti-
mulans uit om de schade voor de zitting te vergoeden. Net  OM kan daarop 
inspelen door de vervolging uit te stellen in gevallen waarin verdachte en 
slachtoffer doende zijn een schaderegeling te treffen. Dat uitstel van vervol-
ging mag echter niet gepaard gaan met de toezegging om te seponeren als de 
schade is vergoed. Anders immers wordt het voorwaardelijk sepot via de 
achterdeur weer binnen gehaald. 78  

Het recht om te klagen over niet vervolgen, zoals dat thans geregeld is 
in de am. 12 Sv e.v., geeft uitdrukking aan het bijzondere belang dat het 

78 Dat neemt niet weg dat het OM niet de bevoegdheid kan worden ontzegd om achteraf — 
gelet op de dan actuele stand van zaken — te besluiten om de zaak niet te vervolgen. Bij die 
eventuele heroverweging zal het felt dat de schade inmiddels is vergoed, uiteraard meewe-
gen. Erkend kan worden dat het gevaar van oneigenlijk gebruik van de figuur van de uit-
gestelde vervolgingsbeslissing hier op de loer ligt Het verschil met het voorwaardelijk se-
pot is subtle!. Er zij echter op gewezen dat de verdachte het niet uitsluitend in eigen hand 
heeft of een schaderegeling wordt getroffen en of het slachtoffer daarmee tevreden is. Van 
een voorwaarde waarvan de vervulling geheel in de macht van de verdachte ligt, behoeft 
dus geen sprake te zijn (vergelijk hiervoor, noot 31). 
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slachtoffer heeft bij een adequate strafrechtelijke reactie. Naar geldend recht 
heeft het beklagrecht ook betrekking op de situatie waarin politie en justitie 
eenvoudig weigeren een onderzoek in te stellen. In feite kan dus ex art. 12 
Sv geklaagd worden over het uitblijven van een (behoorlijk) opsporingson-
derzoek. Daarbij verdient aandacht dat de wettelijke regeling, doordat zij 
systematisch gezien is gekoppeld aan de vervolgingsfase, op dit punt is gaan 
wringen. Als het gerechtshof het beklag gegrond oordeelt, dus als het oor-
deelt dat er ten onrechte niet is opgespoord, dient het de vervolging te beve-
len. Een onoverkomelijk probleem vormt dat niet, aangezien ook het vorde-
ren van een gerechtelijk vooronderzoek een wijze van vervolgen is. De vraag 
is echter wel waarom de rechter-commissaris moet worden ingeschakeld in 
gevallen waarin een opsporingsonderzoek volstaat om de zaak tot klaarheid 
te brengen. Die vraag kan hier blijven rusten, omdat in onze voorstellen voor 
het instellen van een gerechtelijk vooronderzoek in het geheel geen plaats 
meer is. Alle vooronderzoek dient in het kader van een opsporingsonderzoek 
plaats te hebben. Dat betekent dat de beklagprocedure daaraan zal moeten 
worden aangepast. Het hof zal de bevoegdheid moeten krijgen om een op-
sporingsonderzoek — eventueel gepreciseerd tot bepaalde opsporingshande-
lingen — te gelasten. Het voordeel daarvan is dat een heldere juridische basis 
wordt geschapen voor het slachtoffer om zijn onvrede met een niet ingesteld 
of gestaakt opsporingsonderzoek aan het hof voor te leggen. Daarbij blijft 
gelden wat thans ook geldt, namelijk dat de klacht alleen ontvankelijk is als 
de belanghebbende zich eerst tot de OvJ heeft gewend. Dat past bij het stre-
ven om formalisering van belangentegenstellingen tussen het slachtoffer en 
de justitiele autoriteiten zoveel mogelijk te vermijden. Het hof dient niet de 
eerste instantie te zijn waartoe het slachtoffer zich heeft te wenden. 

Langs deze weg kan ook het recht op een second opinion worden inge-
kaderd. De vraag in welke gevallen een tweede beoordeling van de kwaliteit 
van het opsporingsonderzoek aangewezen is, en de wijze waarop daaraan 
gestalte gegeven moet worden, laat zich goed Informeel', door middel van 
circulaires, regelen. De rechter behoeft daaraan met te pas te komen. Dat 
neemt niet weg dat er onoverbrugbare meningsverschillen kunnen rijzen tus-
sen het slachtoffer en de justitie over zowel de vraag of een second opinion 
moet worden gevraagd, als over de opinion zelf. In die vastgelopen situatie 
kan het zinvol zijn om — via een beklag ex art. 12 Sv — een oordeel van de 
rechter te vragen. 

Naast de vraag naar de procedurele positie van het slachtoffer ingeval 
van niet (verder) opsporen, staat de vraag in hoeverre het slachtoffer een nog 
lopend opsporingsonderzoek moet kunnen beInvloeden. in onze voorstellen 
krijgt het slachtoffer het recht om bepaalde onderzoekshandelingen uit te 
lokken. Dat recht kan op verschillende manieren worden vorm gegeven. Ge- 
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dacht kan worden aan een soort strafvorderlijk kort geding. Denkbaar is ook 
dat aansluiting wordt gezocht bij de 'mini-instructie' zoals die thans is gere-
geld in art. 36a Sv. Ook hier geldt weer dat de rechter niet de eerste moet 
zijn waarbij het slachtoffer terecht kan. Uitgangspunt is dat de met opsporing 
belaste autoriteiten bij het bepalen van de richting van het opsporingsonder-
zoek de wensen van het slachtoffer in hun afwegingen betrekken. Het 
slachtoffer zal zich dus in eerste instantie tot de politie en het OM moeten 
wenden.79  

Het recht om onderzoekshandelingen uit te lokken kan gefundeerd wor-
den in het specifieke belang dat het slachtoffer heeft bij vervolging en be-
rechting van het strafbare feit. Flier verdient echter opnieuw aandacht dat het 
doel van de strafvordering zich niet beperkt tot het tot gelding brengen van 
het materiele strafrecht, maar zich uitstrekt tot het bevorderen van een in alle 
opzichten adequate overheidsreactie. Die mime doelstelling brengt mee dat 
het bij de toekenning en uitoefening van dwangmiddelen (opsporingsbe-
voegdheden) niet alleen om het belang van de waarheidsvinding gaat. Ook 
andere belangen lcunnen daarmee veiliggesteld worden. Die gedachte vindt 
onder meer uitwerlcing in het hiervoor, onder 3.7 besproken voorstel om de 
testuurlijke ophouding' te integreren in de regeling van de aanhouding en 
de inverzekeringstelling. Ben andere uitwerlcing vindt die gedachte in het 
hier aan de orde zijnde achtste deelrapport. Voorgesteld wordt om de toe-
kenning en uitoefening van opsporingsbevoegdheden mede mogelijk te ma-
ken met het oog op specifieke belangen van het slachtoffer. Als voorbeeld 
kan genoemd worden de inbeslagneming van gestolen goederen met het doel 
die aan de rechtmatige eigenaar (het slachtoffer) terug te geven. Naar gel-
dend recht is dat strikt genomen niet mogelijk. Denkbaar is voorts dat de 
verdachte in het kader van het strafproces kan worden verplicht tot het on-
dergaan van een AIDS-test om het slachtoffer de door hem gewenste zeker-
heid met betrekking tot een eventuele besmetting te verschaffen. Op die wij-
ze wordt voorkomen dat het slachtoffer zich tot de civiele rechter moet wen-
den. Gedacht kan tenslotte ook worden aan het toepassen van voorarrest om 
het slachtoffer te beschermen tegen geweld en intimidatie. Die mogelijke 
uitwerking sluit overigens nauw aan bij de al bestaande recidivegrond (art. 
67a lid 2 sub 3` en e Sv). Hoever men wenst te gaan met het dienen van de 
belangen van het slachtoffer bij de toekenning van dwangmiddelen, is uit-
eindelijk een kwestie van rechtspolitieke afweging. Hier zij erop gewezen 

79 Dat geldt ook als de onderzoekshandeling niet zonder rechterlijke tussenkomst kan ge-
schieden. Het slachtoffer kart dan de OvJ verzoeken de vereiste rechterlijke machtiging te 
vorderen. 
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dat het `eigen' belang dat het slachtoffer bij de toepassing van bepaalde 
dwangmiddelen kan hebben, een extra grond vormt voor de toekenning van 
het recht bepaalde onderzoekshandelingen uit te lokken. 

Het recht op bescherming brengt in ieder geval mee dat het strafproces 
zo moet worden ingericht dat direct aan het strafproces gerelateerde vervolg-
schade (secundaire victimisatie) zoveel mogelijk wordt vermeden. In zoverre 
valt het recht op bescherming samen met het al genoemde schadebeginsel 
dat bij alle slachtofferrechten een funderende en begrenzende rol speelt. De 
vereiste bescherming ligt dan ook goeddeels besloten in de — tot de justitiele 
autoriteiten gerichte — instructienormen waarin de andere slachtofferrechten 
hun uitwerking hebben gevonden. De vraag is of het strafproces daarnaast 
ook bescherming moet bieden tegen schade die indirect aan het strafproces is 
gerelateerd. In het deelrapport wordt die vraag in beginsel bevestigend be-
antwoord. 80  Het gaat daarbij met name om twee zaken. In de eerste plaats 
om de inbreuk op de privacy die voort kan vloeien uit (overmatige) media-
aandacht. De aanspraak op bescherming vraagt hier om beperking van de 
externe openbaarheid. Daarbij zijn (nadere) wettelijke regels nodig met be-
trekking tot het verstrekken van privacygevoelige gegevens aan de pers. 81  
Bij de indirecte vervolgschade gaat het in de tweede plaats om bescherming 
tegen intimidatie, geweld en overlast van de zijde van de dader. De be-
scherming kan zich hier vertalen in gedragsvoorwaarden (zoals een straat-
verbod), op te leggen in het kader van een voorwaardelijke veroordeling. 82  
Denkbaar is ook dat, naar reeds ter sprake kwam, de toepassing van voorar-
rest mede dienstbaar wordt gemaakt aan de bescherming van het slachtoffer. 

Het recht op een vlotte afhandeling van de zaak mag niet ten koste gaan 
van de zorgvuldigheid waarop zowel de verdachte als het slachtoffer recht 
hebben. Dat de uitoefening van de aan het slachtoffer toekomende participa-
tierechten tot een verlenging van de procedure kunnen leiden, dient dan ook 
te worden aanvaard.Waar het om gaat, is dat onnodige vertragingen dienen 
te worden vermeden. 

Ten slotte de derde deelvraag. De geformuleerde desiderata brengen mee dat 
de verwerkelijking van de slachtofferrechten niet primair in het dreigen met 
sancties moet worden gezocht. Het vertrekpunt dient gelegen te zijn in de 

80 Het is daarom niet nodig om een scherp onderscheid te malcen tussen directe en indirecte 
vervolgschade. 

81 In dat kader verdient ook de openbaarmaking van de (gemotiveerde) uitspraak aandacht. 
Zie in dit verband EHRM 25 febr. 1997, NJ 1999, 516 m.nt Kn. (Z. tegen Finland). 

82 In het derde spoor kan dit worden gerealiseerd door het geven van gedragsaanwijzingen. 
Zie hiervoor, onder 3.1. 
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vraag met welke middelen een optimale naleving van de geformuleerde 
slachtofferrechten kan worden bevorderd. Dat sluit sancties (bijvoorbeeld in 
de vorm van schadevergoeding) niet geheel uit. Zij staan echter niet voorop. 

De vraag naar de sanctionering speck in het bijzonder bij schendingen 
van het recht op afhandeling binnen redelijke termijn. Vertragingen die je-
gens het slachtoffer onredelijk zijn, kunnen bezwaarlijk worden gesanctio-
neerd door middel van een niet-ontvankelijkverklaring van het OM of door 
middel van strafkorting. Die sancties, waarvan de verdachte profiteert, keren 
zich immers tegen het slachtoffer. Denkbaar is wel dat het slachtoffer scha-
devergoeding Icrijgt, in het bijzonder als hij door de onnodige vertraging ex-
tra proceskosten heeft moeten maken. Een andere vraag is hoe moet worden 
geoordeeld als de vertraging (ook) jegens de verdachte onredelijk is, en het 
OM om die reden niet-ontvankelijk wordt verklaard. Het gevolg daarvan kan 
zijn dat het slachtoffer zijn schade niet op eenvoudige wijze vergoed kan 
krijgen en alsnog is aangewezen op de civiele weg. Denkbaar is dat de extra 
proceskosten die dat meebrengt, worden vergoed. Nog weer een andere 
vraag is of het slachtoffer recht heeft op compensatie als de rechter strafkor-
ting toepast omdat de vertraging jegens de verdachte onredelijk is geweest. 
Het tekort dat het slachtoffer door de vermindering van de straf wordt ge-
daan, heeft geen betreklcing op de mogelijkheid zijn civiele vordering te in-
nen. 83 Dat tekort hangt samen met zijn aanspraak op genoegdoening (dat 
nauw verbonden is met zijn in art. 12 Sv erkende bijzondere belang bij ver-
volging en bestraffing) en zijn aanspraak op een effectieve strafrechtelijke 
bescherming (die beperkte steun vindt in art. 8 EVRM). Een recht op scha-
devergoeding zal het slachtoffer echter in de regel niet rechtstreeks aan die 
aanspraken kunnen ontlenen. Wel zou de wetgever in die aanspraken de the-
oretische basis kunnen vinden voor de toekenning van een financiele `pleis-
ter op de wonde'. Daarmee is niet gezegd dat die theoretische mogelijkheid 
ook moet worden benut. Terughoudendheid lijkt hier geboden. 

83 Als het OM niet-ontvankelijk wordt verklaard blijft bestraffing zelfs geheel achterwege. 
Ook clan rijst dus de vraag of het slachtoffer (onafhankelijk van de vraag of hij zich als be-
nadeelde partij heeft gesteld) daarvoor moet worden gecompenseerd. 
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1 Buitengerechtelijke afdoening II 

Mr. A.R. Hartmann 

1 	Inleiding 

Dit deelrapport betreft het tweede rapport inzake de buitengerechtelijke pro-
cedure. In het eerste interimrapport van het onderzoeksproject `Strafvorde-
ring 2001' is het rudimentaire voorstel beschreven waarin het Openbaar Mi-
nisterie in het kader van het Wetboek van Strafvordering een zelfstandige 
sanctiebevoegdheid wordt toegekend tot het opleggen van een boete. In het 
betreffende deelrapport werd ingegaan op de achtergrond van het voorstel 
binnen de strafrechtelijke handhaving en de recente ontwikkelingen inzake 
de bestuursrechtelijke handhaving. Daarnaast werd ingegaan op de uitgangs-
punten en de grondtrekken van een dergelijke buitengerechtelijke procedure. 
Ten slotte werd het voorstel voor een buitengerechtelijke boeteprocedure in 
het deelrapport getoetst aan de desbetreffende normering in de Grondwet en 
het verdragsrecht, in het bijzonder aan art. 6 EVRM. 

In het onderhavige deelrapport wordt binnen het voorstel voor een 
drieledige differentiatie in strafrechtelijke procedures het zogenaamde `derde 
spoor' nader gepositioneerd. Het gaat daarbij meer in het algemeen om het 
antwoord op de vraag hoe de buitengerechtelijke afdoening van strafbare 
feiten in het zogenaamde `derde spoor' moet worden vormgegeven. De in-
vulling daarvan krijgt gestalte aan de hand van ijkpunten die als resultanten 
worden geformuleerd op grond van een onderzoek naar diverse relevante 
juridische deelonderwerpen. In het navolgende zal daartoe worden ingegaan 
op de volgende deelonderwerpen. 

In de eerste plaats wordt onderzocht wat de vorm, inhoud en normering 
is van de huidige buitengerechtelijke afdoening. Daartoe worden in para-
graaf 2 het geldend recht voor wat betreft de huidige strafvorderlijke buiten-
gerechtelijke afdoeningsmogelijkheden beschreven. Deze buitengerechtelij-
ke afdoeningsmogelijkheden — de transactie, de schikking en het (voorwaar-
delijk) sepot — vormen in omvang een belangrijke component van de straf-
rechtspleging. Inhoudelijk zijn er de afgelopen jaren diverse specifieke in-
vullingen van buitengerechtelijke afdoening ontstaan. In de beschrijving van 
de genoemde buitengerechtelijke afdoeningsmogelijkheden wordt ingegaan 
op de inhoud, de normering en de specifieke uitwerkingen daarvan. In een 
nadere waardering en een evaluatie worden de voor- en nadelen van de ge-
noemde afdoeningsmogelijkheden beschreven en worden voor wat betreft dit 
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onderdeel van het onderzoek de ijkpunten van een buitengerechtelijke sane-
tieprocedure geformuleerd. 

Door middel van een interne rechtsvergelijking wordt in paragraaf 3 de 
normering van de boete-oplegging in het kader van het bestuursrecht be-
schreven. De bestuurlijke boete heeft als handhavingsinstrument de laatste 
decennia in vele regelingen zijn intrede gedaan. Inmiddels bestaat de moge-
lijkheid om bestuurlijke boetes op te leggen op grond van ongeveer dertig for-
meel wettelijke regelingen en zijn dienaangaande nog een diverse wetten in 
voorbereiding en aanhangig bij de Eerste en Tweede Kamer. In vorm en inhoud 
vertoont de bestuurlijke boete als sanctie sterke gelijkenissen met het voorstel 
voor buitengerechtelijke sanctieprocedure. Aan de hand van de regeling van 
de bestuurlijke boete, zoals deze is opgenomen in het Voorontwerp Algeme-
ne wet bestuursrecht Vierde tranche, wordt in paragraaf 3 nagegaan welke 
van de daarin opgenomen voorwaarden, voorzieningen en rechtswaarborgen 
van belang kunnen zijn in het kader van het in dit deelrapport beschreven 
voorstel. 

Aansluitend worden in paragraaf 4 voor wat betreft een externe rechts-
vergelijking de buitengerechtelijke afdoeningsmogelijkheden in enkele ons 
omringende landen beschreven. In het bijzonder wordt gekeken naar Duits-
land, Engeland en Wales en Schotland. Met de beschrijving van de buitenge-
rechtelijke afdoening in de genoemde landen wordt beoogd een beeld te 
vormen van datgene wat andere rechtssystemen aan oplossingen op dit punt 
hebben getroffen. 

In paragraaf 5 wordt ingegaan op de bestuurlijke boete in het Gemeen-
schapsrecht. Niet alleen bij de handhaving van de Europese mededingings-
wetgeving, maar ook bij de bestrijding van fraude in het kader van de Euro-
pese Unie is een belangrijke plaats ingeruimd voor de bestuurlijke boete. Bij 
beide toepassingen blijkt het opleggen van een bestuurlijke boete op speci-
fieke wijze te worden genormeerd. In paragraaf 5 wordt nagegaan op welke 
wijze deze boete-oplegging wordt genormeerd en welke voorwaarden, voor-
zieningen en rechtswaarborgen daarop van toepassing zijn. 

Aan de hand van de resultanten van de hiervoor genoemde deelonder-
werpen wordt in paragraaf 6 nader invulling gegeven aan de ijkpunten ter 
nadere positionering van het voorstel voor de buitengerechtelijke procedure. 
Vervolgens wordt aan de hand van de genoemde ijkpunten ingegaan op de 
belangrijkste elementen van de buitengerechtelijke procedure. In de eerste 
plaats wordt ingegaan op de bevoegdheid tot het opleggen van sancties. Ver-
volgens wordt aan de hand van de ijkpunten ingegaan op de vraag welke 
strafbare feiten voor de buitengerechtelijke procedure in aanmerking komen. 
In de derde plaats zal nader worden aangegeven welke sancties buitenge-
rechtelijk kunnen worden opgelegd. In aansluiting daarop wordt bij de be- 
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schrijving van de vervangende hechtenis nader invulling gegeven aan het 
aspect van het afdwingen van de opgelegde sancties. Aansluitend wordt in-
vulling gegeven aan de personele werkingssfeer van de buitengerechtelijke 
procedure, waarbij wordt nagegaan aan welke instanties en personen een 
buitengerechtelijke sanctiebevoegdheid kan worden toegekend. Vervolgens 
wordt ingegaan op de toepasselijke procedurele waarborgen rondom de bui-
tengerechtelijke procedure. Ten slotte wordt in deze paragraaf ingegaan op 
de mogelijkheden en beperkingen rondom het beroep op de onafhankelijke 
rechter en de daarbij van belang zijnde aspecten. 

In paragraaf 7 volgt een beschrijving van de verhouding van de voorge-
stelde buitengerechtelijke procedure tot de bestaande buitengerechtelijke 
afdoeningsmogelijkheden. Daarbij wordt nader ingegaan op de (on)mo-
gelijkheden van de inpassing van de huidige buitengerechtelijke afdoe-
ningsmogelijkheden in de voorgestelde procedure en de handhaving van de 
bestaande procedures naast het voorstel van de buitengerechtelijke sanctie-
procedure. 

Dit deelrapport eindigt ten slotte met een schets op hoofdlijnen van een 
wettelijke regeling van het voorstel voor een buitengerechtelijke procedure 
voor het Openbaar Ministerie. De schets geeft in grove lijnen weer op welke 
wijze het voorstel voor de buitengerechtelijke procedure zijn uiteindelijk 
vorm zou kunnen krijgen. 

2 	Het geldend recht 

2.1 	De huidige buitengerechtelijke afdoeningsmogelijkheden 

2.1.1 	De transactie 

De transactie bestaat uit het stellen van een of meer voorwaarden ter voor-
koming van de strafvervolging. Deze buitengerechtelijke afdoeningsmoge-
lijkheid vormt in omvang de belangrijkste van de bestaande mogelijkheden. 1  
De transactie kan worden gekarakteriseerd als een op aanbod en aanvaarding 
gebaseerde afspraak tussen de betreffende publielcrechtelijke instantie en de 
verdachte, waarbij de laatste door aan een of meer voorwaarden te voldoen 

1 	Zie nader hierover de bestaande cijfers bij het Centraal Bureau voor de Statistiek: 
(http://www.cbs.nl/nl/cijfers/kerncijfers  of http://statline.cbs.n1 ); Kamerstukken II 2000- 
2001, 26 352 en 27 400 VI, nr. 45, p. 3 en het Openbaar Ministerie, Jaarverslag 1999, 
Den Haag 2000 en idem, Jaarverslag 2000, Den Haag 2001. 
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voorkomt dat hij openbaar terechtstaat. 2  Op grond van deze omschrijving 
wordt aan de transactie een dubbel lcarakter toegekend. Enerzijds wordt de 
transactie gezien als een soort publiekrechtelijke overeenkomst, waarin de 
ene partij een aanbod doet hetwelk de andere partij kan accepteren. Over-
heidsorgaan en verdachte treffen elkaar in deze optiek binnen zekere grenzen 
in een onderhandelingssituatie. Dit wordt ook wel omschreven as het 'con-
sensuele' aspect van de transactieprocedure. 3  Anderzijds heeft de transactie 
het karakter van een sanctie. Met het voldoen aan de transactievoorwaar-
de(n) voorkomt de verdachte een andere sanctie (het openbaar terechtstaan 
en de eventuele veroordeling door de strafrechter). 4  

De huidige transactieregeling in het kader van strafvordering kent het 
Openbaar Ministerie op grond van art. 74 Sr de bevoegdheid toe om voor 
aanvang van de terechtzitting voorwaarden te stellen ter voorkoming van 
strafvervolging van strafbare feiten, waarop naar wettelijke omschrijving 
niet meer dan zes jaar gevangenisstraf is gesteld. De nadere bepaling van de 
in aanmerlcing komende strafbare feiten en bijbehorende op te leggen voor-
waarde(n) bij het aanbieden van een transactie zijn vastgelegd in de strafvor-
deringsrichtlijnen. Voor verschillende categorieen misdrijven en overtredin-
gen zijn dienaangaande door het College van procureurs-generaal richtlijnen 
vastgesteld, ook wel omschreven als de Polaris-richtlijnen. 5  Op grond van 
deze richtlijnen wordt getransigeerd, waarbij de hoogte van de aan te bieden 
transactie wordt berekend aan de hand van het aantal sanctie- en strafpunten 
die aan het voorliggende delict worden toegekend. 6  Bij de berekening speelt 
de emst van het feit aan de hand van enkele beoordelingsfactoren een be-
langrijke rol. Een zelfde normering van het transigeren vindt plaats aan de 
hand van aanwijzingen van het College van procureurs-generaal op grond 

2 	Zie uitgebreid P. Osinga, Transactie in strafzaken, (diss. KUB), Arnhem 1992, p. 199; 
D. Hazewinkel-Suringa, Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht, door J. 

Remmelink, Deventer 1996, p. 628-629 en Corstens, Het Nederlands strafpro-
cesrecht, Deventer 1999, p. 776. 

3 	Zie hierover nader M. Hildebrandt, `Consensualiteit in het strafproces', in: M. Hilde- 

brandt e.a. (red.) !  Plea bargaining in Holland?, Arnhem 1994, p. 107-129; idem, 'Het 

consensuele moment in het strafprocesrecht', D&D 1996, p. 6-22 en O.J.M. Corstens, 
tonsensualiteit en strafsancties', AAe 1997, p. 133-139 en idem, a.w., p. 11-12. 

4 Vgl. E. Andre de la Porte, `Sanctiedifferentiatie in het strafrecht, preadvies voor de 
Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht', R&R 1984, p. 5-31 en P. Osinga, a.w., p. 

197-200. 
5 	Naar: 'project ontwikkeling landelijke richtlijnen voor strafvordering'. 

Zie uitgebreid: http://www.openbaarministerie.nlibeleidsregels/index.htm.  

6 	Zie het Kader voor strafvordering, Stcrt. 2001, nr. 28. 
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van art. 130 lid 4 Wet op de rechterlijke organisatie. 7  Het rechtskarakter van 
de richtlijnen en aanwijzingen brengt met zich mee dat het Openbaar Minis-
terie en/of eventuele andere instanties gebonden zijn aan hetgeen in de rege-
lingen is vastgelegd. Zo ontstaat bij afwijking van het transactiebeleid voor 
de betreffende instantie een verantwoordingsverplichting. 8  

Nadere normering van de transactieprocedure is vooral gebaseerd op de 
zogenaamde beginselen van een goede procesorde of behoorlijke straf-
rechtspleging. 9  Het handelen van de justitiele organen in dit kader wordt, 
naast de geldende toepasselijke wettelijke normering, vooraf genormeerd en 
achteraf getoetst (tijdens het strafproces) aan ongeschreven rechtsnormen. 
Dit betekent meer concreet dat het aanbieden van een transactie gepast dient 
te zijn gezien onder andere het vertrouwensbeginsel, het gelijkheidsbeginsel 
en het verbod van detournement de pouvoir. Meer specifiek wordt in dezen 
onder verwijzing naar de magistratelijke positie en attitude van het Openbaar 
Ministerie gedoeld op de omstandigheid dat bijvoorbeeld slechts een trans-
actie mag worden aangeboden als zowel bewijstechnisch als beleidsmatig 
voldoende grond aanwezig is om tot dagvaarding te kunnen overgaan. 1°  
Verder kan op dit punt worden gewezen op de Gedragscode OM. In deze 
Gedragscode zijn diverse normen verwerkt waaraan, ondanks het ontbreken 
van een expliciete externe werlcing, een zekere normatieve werking kan 
worden toegekend. 11  

7 	Zie bijvoorbeeld de Aanwijzing hoge transacties en transacties in bijzondere zaken, 
Stcrt. 2002, nr. 39 en de Aanwijzing begrenzing transactiebevoegdheid politie, Stcrt. 
1999, nr. 212. 

8 	Zie hierover HR 19 juni 1990, NJ 1991, 119 m.nt. ThWvV; HR 5 maart 1991, NJ 1991, 
694 m.nt. Corstens; HR 22 oktober 1991, NJ 1992, 282 m.nt. 't Hart en HR 22 februari 
2000, NJ 2000, 557 m.nt. Schalken. 

9 	Zie hierover uitgebreid C.P.M. Cleiren, Beginselen van een goede procesorde, (diss. 
UL), Arnhem 1989 en idem, Identiteit van beginselen van behoorlijke strafrechtsple-
ging en beginselen van behoorlijk bestuur?', D&D 1990, P.  497-514. Cleiren stelt voor 
om, gezien het eigen karakter en de eigen dynamiek van het strafrecht, te spreken van 
algemene beginselen van behoorlijke strafrechtspleging. Anders: 0.J.D.M.L. Jansen, 
Het handhavingsonderzoek, (diss. UvA), Nijmegen 1999, p. 189-221. 

10 Kamerstukken I 1982-1983, 15 012, nr. 31a, p. 8-9; H. de Doelder, Het OM in positie, 
(oratie EUR), Arnhem 1988, p. 23-26 en idem, `Transactie een onrechtmatige over-
heidsdaad?', NJB 1991, P.  481-482. Zie hierover recent de Aanwijzing hoge transacties 
en transacties in bijzondere zaken, Stcrt. 2002, nr. 39, par. 3, in het bijzonder noot 3. 

11 Zie voor de Gedragscode de internetsite van het Openbaar ministerie: 
http://www.openbaarministerie.nl/publikat/hetom/gedragscodeom.pdf . Zie voor een 
nadere normering in dezen i.h.b. de artikelen van par. 3, aangaande de `specifieke regels 
ten aanzien van de omgeving'. De gedragscode geeft, blijkens par. 4, art. 1, geen zelf-
standige tuchtrechtelijke of ambtenarenrechtelijke regels, anders dan die reeds voort-
vloeien uit bestaande wet- of regelgeving. Ook is niet gekozen voor een specifieke 
klachtvoorziening. Volstaan wordt met de huidige interne mogelijkheden van corrigeren 
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De voorwaarden die bij het aanbieden van een transactie op grond van art. 
74 lid 2 Sr kunnen worden gesteld, zijn: 
— de betaling aan de Staat van een geldsom; 
— het afstand doen van voorwerpen die in beslag zijn genomen en vatbaar 

zijn voor verbeurd verklaring of onttrekking aan het verkeer; 
— het uitleveren of voldoen aan de Staat van de geschatte waarde van 

voorwerpen die vatbaar zijn voor verbeurdverklaring; 

— de gehele of gedeeltelijke ontneming van het geschatte voordeel dat de 
verdachte heeft behaald door betaling van een geldbedrag aan de Staat 
of door overdracht van inbeslaggenomen voorwerpen; 

— de gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door het strafbare feit ver-
oorzaakte schade; 

— het verrichten van onbetaalde arbeid of het volgen van een leerproject 
gedurende ten hoogste honderdtwintig uren. 

Van de voorwaarde betaling aan de Staat van een geldsom wordt het meest 
gebruik gemaakt. De hoogte van de aan te bieden transactie is volgens art. 74 
lid 2, sub a Sr, in navolging van art. 23 lid 2 en 3 Sr, ten minste twee Euro en 
ten hoogste het maximum van de geldboete die voor het feit kan worden op-
gelegd. Voor de genoemde strafbare feiten is de wettelijk maximaal op te 
leggen geldboete in de regel beperkt tot een boete van de vijfde categorie 
(45.000 Euro). Bij veroordeling van een rechtspersoon is een uitzondering 
mogelijk. Indien daarbij de voor het feit bepaalde boetecategorie geen pas-
sende bestraffing toelaat, kan een geldboete worden opgelegd tot ten hoogste 
het bedrag van de naast hogere categorie, welke op grond van art. 23 Sr kan 
bestaan uit een geldboete van 450.000 Euro. Deze wettelijke beperlcing geldt 
echter niet voor de voorwaarde gehele of gedeeltelijke ontneming van het 
geschatte voordeel ex art. 74 lid 2, sub d Sr en de gehele of gedeeltelijke 
vergoeding van de veroorzaakte schade ex art. 74 lid 2, sub e Sr: 2  

en stimuleren. Hiermee wordt getracht recht te doen aan het beoogde karakter van de 
gedragscode: een levend instrument dat een stimulerende rol speelt bij het verder vor-
men van het ethisch beset' binnen het Openbaar Ministerie. Zie hierover AC. 't Hart, 
Het Nederlands Openbaar Ministerie rond(t) de eeuwwisseling, preadvies voor de Ver-
eniging voor de Vergelijkende studie van het recht van Seigle en Nederland, Deventer 
2000, P.  51-58; B.E.P. Myjer, 'Een handleiding bij open deuren: de Gedragscode OM', 
Nieuwsbrief Strafrecht 2000, p. 210-211 en idem, `Gedragscode OM: frisse wind bij 
open deuren', Trema 2001, p. 245-252. 

12 Zie op dit punt ook de onbegrensde mogelijkheden op grond van art. 76 lid 3, sub a 
juncto art. 69 lid I en 2, laatste volzin AWR. Zie voor een normering van de schadever-
goeding bij transactie de Schaderegeling, Stcrt. 1999, nr. 62. 
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De bovengenoemde opsomming van voorwaarden is limitatief, hetgeen in-
houdt dat buiten de in de wet genoemde voorwaarden geen andere voor-
waarden ter voorkoming van strafvervolging mogen worden gesteld. Naast 
de genoemde voorwaarden op grond van art. 74 Sr kunnen op grond van en-
kele specifieke bepalingen in de desbetreffende gevallen meer bijzondere 
voorwaarden worden gestele 3  
— het verrichten hetgeen wederrechtelijk is nagelaten; 
— het teniet doen hetgeen wederrechtelijk is verricht; 
— het verrichten van prestaties tot het goedmaken van een en ander; 
— het voldoen aan een bij de belastingwet gestelde verplichting; 
— het zich richten naar de aanwijzingen van een instelling als bedoeld in 

de Wet op de jeugdhulpverlening; 
— het verrichten van onbetaalde arbeid of arbeid tot herstel van de door 

het strafbare feit aangerichte schade, dan wel het volgen van een leer-
project gedurende een door de officier te bepalen duur van ten hoogste 
veertig uren binnen een termijn van ten hoogste drie maanden; 

— de mogelijkheid van perspublicatie; 
— het sluiten van een nalevingsovereenkomst. 

Het aanbod tot het aangaan van de transactie op grond van art. 74 Sr komt 
van het Openbaar Ministerie. Weliswaar kan de verdachte verzoeken om een 
transactie, maar het Openbaar Ministerie is daartoe, binnen de beperkingen 
die gelden aan de hand van de genoemde richtlijnen en beginselen, niet ge-
houden. Echter, op grond van art. 74a Sr bestaat er voor de verdachte de mo-
gelijkheid om een transactie af te dwingen. Art. 74a Sr stelt in dezen dat in 
het geval op een strafbaar feit naar wettelijke omschrijving geen andere 
hoofdstraf is gesteld dan een geldboete en de verdachte binnen een bepaalde 
termijn het maximum van de geldboete wenst te betalen en aan de voor-
waarden van de transactie wenst te voldoen, de officier van justitie een 
transactie niet mag weigeren. Deze mogelijkheid, die reeds sinds 1838 be-
staat, wordt wel omschreven als submissie of het recht van de verdachte om 
de vervolging af te kopen. Deze afdoeningsmogelijkheid wordt echter in 
praktijk weinig gebruikt. 

Naast de transactiebevoegdheid van het Openbaar Ministerie hebben 
ook enkele andere lichamen en personen een strafrechtelijke transactiebe-
voegdheid. Op deze plaats dienen in de eerste plaats te worden vermeld de 

13 Vgl. onder andere art. 36 WED, 76 AWR, 77f Sr, de Aanwijzing hoge transacties en 
transacties in bijzondere zaken, Stcrt. 2002, nr. 39, par. 4 en voor wat betreft de nale-
vingsovereenkomst de Aanwijzing hoge transacties, Stcrt. 1999, nr. 142 (oud). 
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daartoe op grand van art. 74c Sr, het Transactiebesluit 1994 en de daartoe 
vastgestelde aanwijzingen aangewezen opsporingsambtenaren (politie, Ko-
ninklijke marechaussee en enkele buitengewoon opsporingsambtenaren). Op 
grand van deze van het Openbaar Ministerie afgeleide bevoegdheid kunnen 
de genoemde personen in de daarvoor bestemde gevallen (overtredingen en 
misdrijven van eenvoudige aard — art. 74c lid I en 3 Sr) een strafrechtelijke 
transactie aanbieden tot betaling van een (beperkte) geldsom. 

In de tweede plaats zijn bij Koninklijk Besluit van 1 mei 1951 (Stcrt. 
1951, nr. 90) de Nederlandse Bank N.V. en bepaalde directeuren van 's 
Rijks belastingen en domeinen tot transigeren bevoegd verldaard. Deze be-
voegdheden zijn specifiek gebaseerd op de art. 37 WED en 76 AWR. 

Daarnaast kan nog melding gemaakt worden van het minder bekend 
zijnde art. 85 lid 3 Waterschapswet. Op grond van deze bepaling zijn de bij 
besluit van het dagelijks bestuur van het waterschap aangewezen ambtenaren 
bevoegd binnen vier weken nadat proces-verbaal is opgemaakt tot het 'met 
de betrokkene in schikking treden'. 

Ten slotte is recent bij het Transactiebesluit milieudelicten de mogelijk-
heid geopend voor lichamen en personen met een publiek taak belast om op 
grond van art. 37 WED transacties aan te bieden aan verdachten van een-
voudige milieudelicten. 14  De bestuurlijke transactie biedt het bestuur — zoals 
waterschappen, gemeenten, provincies, maar ook diverse inspecties, zoals 
bijvoorbeeld de Algemene Inspectiedienst — de mogelijkheid om bij veel 
voorkomende eenvoudige milieudelicten zonder tussenkomst van het Open-
baar Ministerie een transactie aan te bieden. Een en ander vindt plaats over-
eenkomstig de richtlijnen van het Openbaar Ministerie. I5  Het Transactiebe-
sluit milieudelicten heeft tot doel om voor eenvoudige en veel voorkomende 
overtredingen en misdrijven op het terrein van het milieu een strafrechtelijke 
transactiebevoegdheid in handen te leggen van het bestuur. Hiermee krijgt 
het bestuur naast de bestaande bestuurlijke sanctiemogelijkheden een extra 

14 	Besluit van 8 juli 2000, Sth. 2000, 320 (Transactiebesluit milieudelicten). Zie nader 
hierover onder andere: G.T.J.M. Jurgens en F.C.M.A. Michiels, 'Bestuurlijke boeten in 
het milieurecht', Publicatiereeks Milieuheheer 1997/5, p. 61-65; F.C.M.A. Michiels, 
'Een kans voor open doe!. Over de handhaving van milieurecht met bestuurlijke trans-
acties', in: F.C.M.A. Michiels (red.), Recht op het don al Deventer 1998, p. 269-286 en 
A. de Lange, 'OM de bestuurlijke boete in het milieurecht', in: H. de Doelder, M.E. de 
Meijer en D. Otto (red.), De bestuurlijke bone in perspectief, Deventer 1999, p. 77-87. 

15 Zie de Richtlijn openbaar ministerie inzake bestuurlijke transactie milieudelicten, Stcrt. 
2000, nr. 185; de Richtlijn voor strafvordering bestuurlijke transactie milieudelicten, 
Scrt 2002, nr. 22; de Aanwijzing bestuurlijke transactie milieudelicten, Stcrt. 2000, nr. 
185 en de Transactieregeling milieudelicten, Stcrt. 2000, nr. 190. Zie voor een overzicht 
van dit project: http://www.bestuurlijketransactie.com . 
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instrument om milieuwetgeving te handhaven. De voornaamste reden voor 
de introductie van strafrechtelijke transactiebevoegdheid in handen van het 
bestuur is, volgens de Memorie van Toelichting bij het Transactiebesluit mi-
lieudelicten, dat de efficientie en effectiviteit van de handhaving daarmee 
worden gediend. Het aanbieden van een transactie maakt het voor het be-
stuur mogelijk snel en slagvaardig op te treden tegen overtreders van bepaal-
de milieuregels. 16  

2.1.2 	De schikking 

Op grond van art. 511c Sv kan de officier van justitie, zolang het onderzoek 
ter terechtzitting niet is gesloten, met de verdachte of veroordeelde een 
schriftelijke schikking aangaan tot betaling van een geldbedrag aan de Staat 
of tot overdracht van voorwerpen ter gehele of gedeeltelijke ontneming van 
het geschatte voordeel — met inbegrip van besparing van kosten — dat de be-
trokkene heeft verkregen door naiddel van of uit de baten van het feit waar-
voor hij is vervolgd of soortgelijke feiten. 17  Het is, gelijk de transactie, een 
op aanbod en aanvaarding gebaseerde afspraak tussen, in dit geval, de offi-
cier van justitie en de verdachte of veroordeelde, waaraan eveneens een dub-
bel karakter kan worden toegekend (overeenkomst en sanctie). Het karakter 
van een overeenkomst komt tot uiting in de omstandigheid dat de schikking 
slechts tot stand komt na aanvaarding door de verdachte of veroordeelde. 18  
Het sanctiekarakter bestaat eruit dat de verdachte of veroordeelde door of 
een geldbedrag te betalen of voorwerpen over te dragen bewerkstelligt dat 
een lopend strafrechtelijk financieel onderzoek wordt beeindigd, voorkomt 
dat ter terechtzitting een vordering wordt gedaan tot ontneming van weder-
rechtelijk genoten voordeel als bedoeld in art. 36e Sr of, indien deze vorde-
ring reeds is gedaan, bewerkstelligt dat de ontnemingszaak van rechtswege 
eindigt. 

Voor wat betreft de toepassing wordt de schikking, gelijk de transactie, 
in hoofdzaak genormeerd door de toepasselijke beleidsregels. 19  Daarnaast 

16 	Besluit van 8 juli 2000, Stb. 2000, 320, p. 20. 
17 Zie de aanpassing/verruiming zoals voorgesteld bij het wetsvoorstel aanpassing ontne-

mingswetgeving, Kamerstukken II 2001-2002, 28 079, nr. 1-3. 
18 	Zie expliciet art. 578a lidl Sv, laatste volzin en meer impliciet 126f lid 1 Sv. Zie nader 

de Richtlijn voor strafvordering bij ontneming, Stcrt. 1998, nr. 164, de Aanwijzing ont-
neming, Stcrt. 1998, nr. 164 en de Handleiding Ontnemingswetgeving van het Bureau 
Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM), Leeuwarden augustus 2001. 

19 De Richtlijn voor strafvordering bij ontneming en de Aanwijzing ontneming, beide 
Stcrt. 1998, nr. 164. De schikking wordt blijkens de Aanwijzing hoge transacties en 

-) 
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vindt normering van de toepassing plaats door, gelijk de toepassing van de 
transactie, de algemene beginselen van behoorlijke strafrechtpleging en de 
Gedragscode OM. 

Ook inhoudelijk komt de schikking grotendeels overeen met de trans-
actiebevoegdheid. Het betreft dan in het bijzonder de transactievoorwaarde 
van art. 74 lid 2, sub d Sr. Op grond van de laatst genoemde bepaling en de 
schikking van art. 511c Sv heeft de officier van justitie de bevoegdheid om 
met de betroklcene overeen te komen dat deze een geldbedrag aan de Staat 
betaalt of inbeslaggenomen voorwerpen overdraagt ter gehele of gedeeltelij-
ke ontneming van het geschatte voordeel dat door de betrokkene is behaald. 
Voor beide geldt dat het daarbij kan gaan om voordeelontneming ten aanzien 
van zowel strafbare feiten waarvoor wordt getransigeerd of geschikt, als ten 
aanzien van soortgelijke feiten. Het gaat bij de laatst genoemde feiten die 
strafbare feiten die behoren tot dezelfde delictscategorie of schade hebben 
toegebracht aan hetzelfde rechtsbelang en welke bijvoorbeeld verder in het 
voorliggende dossier voorkomen. 2°  Voor wat betreft de voordeelsontneming 
ten aanzien van de laatste categorie feiten geldt voor beide buitengerechtelij-
ke afdoeningsmogelijkheden ten bewijze van daderschap in dezen dat 
`slechts' voldoende aanwijzingen nodig zijn dat de betrokkene zich daaraan 
heeft schuldig gemaakt. 21  Ten slotte geldt voor beide buitengerechtelijke af-
doeningsmogelijkheden dat het bedrag dat met de voordeelsontneming ge-
moeid kan zijn niet wettelijk is beperkt en daardoor tot zeer grote hoogte kan 
oplopen.n  

4- 

transacties in bijzondere zaken, Stcrt. 2002, nr. 39, expliciet niet door deze aanwijzing 
genormeerd. 

20 Zie voor een extensieve nuancering van de twee genoemde categorieen de 'Handleiding 
Ontnemingswetgeving' BOOM, a.w., p. 44. Zie voor een Icritisch standpunt omtrent de 
duidelijkheid van de gehanteerde omschrijving M.S. Groenhuijsen en AM. van Kalmt-
hout (red.), Voordeelsontneming in her strafrecht, Arnhem 1989, p. 149 en J.L. van der 
Neut, 'Het materele ontnemingsrecht', in: M.S. Groenhuijsen, J.L. van der Neut en J. 
Simmelink (red.), Ontneming van voordeel in het strafrecht, Deventer 1997, p. 37-67, 
i.h.b. p. 46-47. 

21 Kamerstukken II 1989-1990, 21 054, nr. 3, p.29. Zie nader AS. Groenhuijsen en AM. 
van Kalmthout (red.), a.w., p. 142 en 146-147 en 149; D.R. Doorenbos, Witwassen en 
voordeelsontneming, Zwolle 1997, p. 106-108; M.J.H.J. de Vries-Leemans, Woor-
deelsontneming buiten geding', in: M.S. Groenhuijsen, J.L. van der Neut en J. Simme-
link (red.), a.w., p. 195-215; B.F. Keulen, Crimineel vennogen en strafrecht, Deventer 
1999, p. 309-312 en A.A. Franken, 'Alternatieve afdoeningsmogelijkheden', in: G.J.M. 
Corstens e.a. (red.), Handboek Strafzaken, losbladig, p. 24.3-4/5. 

22 Zie hierover Kamerstukken II 1989-1990, 21 054, nr. 3, p. 51-52 en de toepasselijke 
richtlijn. Zie voor een nonnerende functionele inkadering bij hoge ontnemingsbedragen 
par. 4 'Afstemming binnen het OM' van de Richtlijn voor strafvordering bij ontneming, 
Stcrt. 1998, nr. 164, p. 2. 
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Naast de overeenkomsten zijn er enkele significante verschillen tussen de 
schikking en de voordeelsontneming via de transactie. Zo heeft het voldoen 
aan de schikking alleen tot gevolg dat een lopend strafrechtelijk financieel 
onderzoek wordt beeindigd, ter terechtzitting geen vordering wordt gedaan 
tot ontneming van wederrechtelijk genoten voordeel als bedoeld in art. 36e 
Sr of, indien deze vordering reeds is gedaan, de ontnemingszaak van rechts-
wege eindigt. De rechtsgevolgen van de schikking betreffen bijgevolg alleen 
de financiele kant van de lopende strafzaak en bewerkstelligt in tegenstelling 
tot de transactie niet dat strafvervolging in zowel de hoofdzaak als in een 
eventuele ontnemingszaak wordt voorkomen. Het betreft dus niet een bui-
tengerechtelijke afdoening in de gebniikelijke zin, maar de schikking ver-
vangt in beginsel slechts de ontnemingsmaatregel en kan dan ook naast een 
eventuele straf in de hoofdzaak worden opgelegd. 

Daarnaast kan blijkens art. 511c Sv de schikking worden aangegaan 
zolang het onderzoek ter terechtzitting nog niet is gesloten. Dit betekent dat 
in tegenstelling tot de transactie de schikking ook kan worden getroffen na-
dat vervolging is ingesteld en (zelfs) het onderzoek ter terechtzitting (hoofd-
zaak of ontnemingszaak) een aanvang heeft genomen. Gezien de omstandig-
heid dat art. 511c Sv spreekt van `veroordeelde' kan een schikking ook nog 
tot stand komen indien in de hoofdzaak reeds een veroordeling van de be-
trokkene heeft plaatsgevonden. Hieruit blijkt expliciet dat de schikking spe-
cifiek betrekking heeft op de financiele kant van de lopende strafzaak. 

Ten slotte is de schikking volgens de wetgever slechts bedoeld voor 
zodanig ernstige zaken dat een transactie daarvoor met in aanmerking 
komt. 23  De schikking ziet op grond van dit uitgangspunt dus in beginsel op 
strafbare feiten waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf 
is gesteld van zes jaar of meer. Zeker nu de schikking aanvankelijk was ge-
koppeld aan het gevoerd zijn van een strafrechtelijk financieel onderzoek. 
Deze voorwaarde is echter bij Nota van Wijziging vervallen. 24  De specifiek 
bedoelde toepassing brengt met zich mee dat de schikking, in tegenstelling 
tot de transactiebevoegdheid, niet wettelijk is beperkt tot bepaalde strafbare 
feiten. 25  

23 Kamerstukken II 1989-1990, 21 054, nr. 3, P.  51. 
24 Zie nader B.F. Keulen, a.w., p. 309. 
25 Met uitzondering van de fiscale (en gerelateerde) delicten: art. 74 AWR en de Aanwij-

zing ontneming, Stcrt. 1998, nr. 164, 'Vervolging', par. 1.4., p. 4. Zie voor een nadere 
beleidsmatige invulling op dit punt de Aanwijzing ontneming, Stcrt. 1998, nr. 164, 'Op-
sporing' par. 1 en 'Vervolging' 1.1-1.3. De voorgestelde verandering/verruiming van 
art. 74 lid 2, onder d Sr en art. 511c Sv in het wetsvoorstel aanpassing ontnemingswet-
geving zou op dit punt een verandering kunnen betekenen. Kamerstukken II 2001-2002, 
28 079, nr. 3, p. 8. 
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In de genoemde verschillen weerspiegelt zich de scheiding die de wetgever 
heeft willen aanbrengen tussen enerzijds het reguliere strafvorderlijke onder-
zoek (de hoofdzaak) en anderzijds het onderzoek naar het wederrechtelijk 
verlcregen voordeel en de daartoe behorende ontnemingsmogelijkheden. De 
schikking dient dan ook in direct verband te worden gezien met de gelijktij-
dige invoering van het conservatoir verhaalsbeslag (art. 94a-94d Sv), het 
strafrechtelijk financieel onderzoek (art. 126-126f Sv) en met name (als on-
derdeel van) de afzonderlijke ontnemingsprocedure (art. 511b-5 lb Sv) en de 
bijzondere regeling omtrent de vervangende hechtenis (art. 24d Sr). Met na-
me in de laatst genoemde aspecten van de ontnemingsmogelijkheden binnen 
het strafrecht worth duidelijk dat de ontnemingsmaatregelen zich specifiek 
richten op een afzonderlijke kant van een strafzaak namelijk de financiele. 
Vanuit die optiek heeft de schikking in vergelijking met de transactie een 
specifieke functie, namelijk sec die van een buitengerechtelijke bevoegdheid 
tot het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel. Gezien deze spe-
cifieke functie heeft de schikking als buitengerechtelijke afdoeningsmoge-
lijkheid dan ook een aparte status. 26  

2.1.3 	Sepotmogelijkheden 

Naast de transactie en de schikking vormt ten slotte de mogelijkheid van se-
pot een belangrijke buitengerechtelijke afdoeningsmogelijkheid. Blad om-
schrijft seponeren als: 'het vellen van een oordeel dat op het moment van de 
sepotbeslissing — in het belang van de rechtsorde — afdoende is gereageerd' . 27  

Het doel van deze buitengerechtelijke afdoeningsmogelijkheid is geen of 
geen verdere vervolging door te zetten op grond van a) de haalbaarheid van 
een eventuele veroordeling en b) de opportuniteit van een eventuele vervol-
ging. Bij deze beslissing spelen overwegingen van proportionaliteit en subsi-
diariteit, maar ook doelmatigheid een belangrijk ro1. 28  Het sepot verwezenlijkt 
in dezen het aan het opportuniteitsbeginsel ten grondslag liggende uitgangspunt 
dat niet elk strafbaar feit in het concrete geval vanuit zowel instrumenteel als 

26 M.S. Groenhuijsen en AM. van Kalmthout (red.), a.w., p. 152 en 160. Hetgeen echter 
niets afdoet — kijkend naar de strelcicing van de maatregelen integendeel zelfs — van het 
bestraffende karakter van de maatregelen. Zie meer uitgebreid hierover in verband met 
het karakter van de ontnemingsmaatregel: M.J. Borgers, De ontnemingsmaatregek 

(diss. KUB), Den Haag 2001, p. 75-118, i.h.b. p. 107-110. 
27 Zie J.R. Blad, '(Voorwaardelijk) seponeren als conflictoplossende activiteit buiten de rech-

ter om', in: Hi. Snijders c.a. (red.), Overheidsrechter gepasseerd. Conflicrbeslechting bui-

ten de overheidsrechter om, Arnhem 1988, p. 297-312, i.h.b. p. 298 en 312. 
28 Zie voor een overzicht van de precieze beweegredenen, Kamerstukken II 2001-2002, 

26 352 en 28 000 VI, nr. 57, p. 6. 
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rechtsbeschermend opzicht een strafrechtelijke reactie verdient. 29  Het sepot 
heeft dientengevolge in beginsel, in tegenstelling tot de transactie en de 
schikking, niet het karakter van een sanctie. 

In de literatuur worden twee vormen van seponeren onderscheiden. Het 
informele sepot bestaat uit de mogelijkheid van het Openbaar Ministerie om 
van vervolging af te zien op grond van art. 167 Sv. Deze sepotvariant is niet 
aan vormvoorwaarden gebonden. 3°  Met het formele sepot wordt gedoeld op 
de sepotmogelijkheid op grond van art. 242-245 Sv. Bij de toepassing van de 
laatstgenoemde mogelijkheid, die betrekking heeft op de gevallen waarin het 
Openbaar Ministerie de vervolging reeds heeft gestart maar heeft besloten 
niet verder door te zetten, dient de verdachte een kennisgeving van niet ver-
dere vervolging te krijgen. Duidelijk is echter dat beide sepotmogelijkheden 
niet expliciet wettelijk zijn geregeld. De normering van deze beslissingsmo-
gelijkheid is dan ook grotendeels gebaseerd op ongeschreven recht en de 
Gedragscode OM. `Grotendeels', omdat in een enkele richtlijn wel een aan-
wijzing staat over het wel of niet seponeren onder bepaalde omstandighe-
den. 31  

Aan zowel het informele als het formele sepot kunnen, ondanks het 
ontbreken van een expliciet wettelijke regeling, in geval van het seponeren 
op opportuniteitsgronden voorwaarden worden gesteld. 32  Voor het formele 
sepots bepaalt art. 244 lid 3 Sv in dezen slechts dat de betreffende beslissing 
'al dan niet onder het stellen van bepaalde voorwaarden' kan worden geno-
men. 33 Waren deze voorwaarden met name gericht op de persoon van de 
verdachte en speciaal-preventief van aard, in de praktijk wordt een veelheid 
van voorwaarden ten aanzien van het seponeren gehanteerd. Bekend zijn het 
stellen van een straat- of stadionverbod en een verplichting tot het zich me!-
den op het politiebureau met Oud en Nieuw. Als ongeschreven grenzen wor-
den op dit punt gehanteerd dat de voorwaarden in beginsel: a) geen grond- 

29 	G.J.M. Corstens, a.w., p. 51 en 484. 
30 Met uitzondering van de toepassing van art. 51f lid 3 Sv. 
31 	Zie bijvoorbeeld de Algemene Aanwijzingen Halt-afdoening, Stcrt. 1995, nr. 157 (oud); 

de Richtlijn voor het doen van aangifte, het opmaken van proces-verbaal, de vervolging 
en het strafvorderingsbeleid inzake fraude met sociale uitkeringen, Stcrt. 1997, nr. 12; 
de Aanwijzing bestuurlijke transactie milieudelicten en de Richtlijn Openbaar Ministe-
rie inzake bestuurlijke transactie milieudelicten, beide Stcrt. 2000, nr. 185. Zie ook de 
landelijke lijst van sepotgronden vermeld bij A.A. Franken, Altematieve afdoenings-
mogelijkheden, in: a.w., par. 24.7-2. 

32 Zie hierover J.M. Reijntjes, Woorwaardelijk sepot', in: J.P. Balkema e.a. (red.), Liber 
amicorum Th.W. van Veen, Arnhem 1985, p. 295-316 en A.A. Franken, a.w., p. 24.6- 
1/9. 

33 Zie nader hierover G.J.M. van den Biggelaar, De buitengerechtehjke afdoening van 
strafbare feiten door het Openbaar Ministerie, (diss. UM), Arnhem 1994, p. 50-54. 
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rechten en in mensenrechtenverdragen opgenomen fundamentele rechten 
mogen inperken, b) geen stratkarakter mogen hebben en, c) geen zwaarder 
karalcter mogen hebben dan de door de rechter in dat geval mogelijk op te 
leggen straf. 34  Ondanks de hiervoor genoemde beperkingen kan aan het 
voorwaardelijk seponeren een sanctiekarakter echter niet worden ontzegd, 
temeer daar slechts bij voldoening aan de voorwaarden door de verdachte, 
door het Openbaar Ministerie geen vervolging zal worden ingesteld. 

Naast het Openbaar Ministerie heeft ook de reguliere politie de moge-
lijkheid tot seponeren. Weliswaar lijkt het, mede gezien art. 152 Sv, dat de 
politie geen ruimte heeft voor zelfstandige strafrechtelijk afweging omtrent 
eventueel optreden. In de praktijk wordt ook door de politie geseponeerd 
door zowel het niet opstellen van een proces-verbaal, als het niet doorsturen 
van het betreffen verbaal naar de officier van justitie. In dezen anticipeert de 
politie op de beslissing tot niet-vervolging door het Openbaar Ministerie. 35  

De mogelijkheid van het politiesepot is (met uitzondering van de mo-
gelijkheden op grond van art. 77e Sr; zie paragraaf 2.1.4. infra) niet wettelijk 
geregeld. Dit betekent dat als gevolg van het ontbreken van wettelijke gren-
zen alle strafbare feiten die de politie opspoort, in beginsel door deze kunnen 
worden geseponeerd. Daarbij blijkt in de praktijk ook sepot onder voorwaar-
den tot de mogelijkheden te behoren, waarbij allerlei specifieke modaliteiten 
kunnen worden aangewend (zie paragraaf 2.1.4. infra). In de praktijk worden 
deze mogelijkheden echter ingeperkt door aanwijzingen van het parket. 

2.1.4 	Bijzondere sepotmogelijkheden 

Binnen de hiervoor genoemde buitengerechtelijke afdoeningsmogelijkheid 
van sepot kunnen enkele bijzondere uitwerkingen worden onderscheiden, 
welke apart worden besproken. 

34 	Zie J.M. Reijntjes, tap., p. 308-311; A.A. Franken, a.w., p. 24.6-2/4 en F.W. 
Bleichrodt, Onder voorwaarde, (diss. KUN), Deventer 1996, p. 97-98 en 202, beide 
laatsten onder verwijzing naar de grenzen van art. 14c lid 2 onder 5 Sr. Zie als voor-
beeld van een ontoelaatbare voorwaarde: Hof Den Bosch 18 december 1991, NJ 1993, 
60, waarin de officier van justitie niet-ontvankelijk wad verklaard in een zaak waarin 
eerder als voorwaarde bij een kennisgeving van niet verdere vervolging was gesteld dat 
de verdachte `afziet van het indienen van bezwaarschriften, beroepschriften en verzoek-
schriften, dan wel de reeds ingediende bezwaarschriften, beroepschriften en verzoek-
schriften intrekt, een en ander met betrelcicing tot de op dit moment opgelegde betas-
tingaanslagen, inclusief de daarin begrepen verhogingen, voor de inkomstenbelasting, 
premieheffing, vermogensbelasting en de aanslagen voor het successierecht ten name 
van: (...)'. 

35 Zie voor een acceptatie HR 31 januari 1950, NJ 1950, 668. 

92 



Buitengerechtelijke afdoening II 

In de eerste plaats dient in het kader van de buitengerechtelijke afdoenings-
mogelijkheden gewezen te worden op de HALT-projecten. Halt-projecten — 
hetgeen staat voor: 'Het ALTernatief — behelzen een alternatieve aanpak 
van strafbare feiten gepleegd door jeugdigen onder de achttien jaar. 36  Het 
gaat hierbij om een vorm van voorwaardelijk politiesepot op grond van art. 
77e Sr. Daarbij kan een bevoegde opsporingsambtenaar aan een verdachte 
voorstellen om ter voorkoming van strafvervolging deel te nemen aan een 
zogenaamd Halt-project. Een Halt-project kan bestaan uit: a) het verrichten 
van taken of werkzaamheden die in relatie staan tot het begane strafbare feit, 
ofwel tot algemeen nut, ofwel tot schadeherstel bij benadeelde(n), b) het 
vergoeden van de door de jeugdige aangerichte schade, c) andere activiteiten 
met een pedagogische strekking, of d) een combinatie van de onder a, b en c 
genoemde onderdelen. 37  De duur van de deelname aan een Halt-project is in 
elke combinatie maximaal 20 uren. Strafbare feiten die in aanmerking ko-
men voor een Halt-afdoening zijn onder andere openlijk geweld tegen goe-
deren, kleine vormen van brandstichting met een maximale schade van 
600Euro/f 1500,— per jeugdige, diefstal en verduistering, eenvoudige vormen 
van vernieling waaronder begrepen graffiti en het afsteken van vuurwerk. 
Dit specifieke voorwaardelijke politiesepot vindt plaats onder verantwoor-
delijkheid van het Openbaar Ministerie en is gericht op voorkoming van toe-
zending van een opgemaakt proces-verbaal aan de officier van justitie. De 
coordinatie en uitvoering van de Halt-afdoeningen is in handen van lokale 
Halt-bureaus. In een aanwijzing en een algemene maatregel van bestuur is 
deze bijzonder vorm van voorwaardelijk sepot nader uitgewerkt. 38  

In aansluiting op het voorgaande dient ook de zogenaamde 'STOP-
reactie' verrnelding. De Stop-reactie is een korte, opvoedkundige opdracht 
voor kinderen die zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten, maar 
die gezien hun leeftijd met strafrechtelijk vervolgd kunnen worden (zoge-
naamde `twaalf-minners'). 39  Het Openbaar Ministerie kan bij de Stop-reactie 
met instemming van de ouders van de betreffende kinderen `strafwerk' ge- 

36 Zie de Wet van 7 juli 1994, Stb. 528 betreffende de herziening van het strafrecht van 
jeugdigen. Zie voor nadere uitleg de website: http://www.halt.nl . 

37 Zie onder andere R. Schouten en D. Jaarsma, Schaderegeling als onderdeel van de 
Haltafdoening, Den Haag 1995 en A.A. Franken, a.w., p. 24.6-4/6. 

38 Zie tevens de Algemene aanwijzingen met betreklcing tot de HALT-afdoening van 13 
april 1999, Stcrt. 1999, nr. 82 en het Besluit aanwijzing Halt-feiten van 25 januari 1995, 
Stb. 1995,62 gewijzigd bij besluit van 24 juni 1996, Stb. 1996,350. Zie tevens Richtlijn 
voor strafvordering kinderzaken (misdrijven) van 19 februari 1999, Stcrt. 1999, nr. 63. 

39 Zie de Aanwijzing Stop-reactie van 16 februari 1999, Stcrt. 1999, nr. 63. Zie voor een 
kritische bespreking T.J.W. Quispel, STOP, een HALTe te ver?, D&D 2000, P.  50-69 
en M.J.M. Verpalen, STOP, Sancties 2001, p. 3-5. 
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yen. De feitelijke uitvoering hiervan is opgedragen aan de Halt-
medewerkers. De Stop-reactie is op 1 mei 1999 op experimentele basis inge-
voerd en is per 1 augustus 2001 landelijk geimplementeerd. 4°  

Het gaat bij de Stop-reactie om een reageren op `Halt-waardige' delic-
ten als vernieling en baldadigheid (30%), winkeldiefstal (met een maximale 
schade van 600 Euro/1500 gulden per dader) (27%) en vuurwerkovertredin-
gen (16%). 41  De Stop-reactie is niet inzetbaar in geval van: a) delicten die 
ernstiger zijn dan de bedoelde Halt-delicten, b) in geval van recidive, of c) 
wanneer er sprake is van een serieus vermoeden van achterliggende proble-
matiek. In die gevallen dient de politic onverwijld te melden aan de Raad 
voor de Kinderbescherming, die dan zal onderzoeken of er aanleiding is voor 
civielrechtelijk ingrijpen. De Stop-reactie (het `strafwerk') staat in relatie 
met de aard van het gepleegde delict en bestaat uit een gesprek met de politic 
en Halt-medewerkers en eventueel pedagogische maatregelen, zoals een 
schrijfopdracht, een rollenspel, een gesprek met de ouders, het aanbieden 
van excuses, een bezoek aan bijvoorbeeld de brandweer en dergelijke. De 
Stop-reactie bestaat dus uit een opvoedkundige activiteit en deze mag ten 
hoogste maximaal tien uur in beslag nemen. 

De Stopreactie is, gezien het ontbreken van een wettelijk mogelijkheid 
tot vervolging van jeugdigen onder de twaalf jaar, geen strafrechtelijke 
sanctie of maatregel, maar wordt opgevat als een `pedagogische handrei-
king'. Uitgangspunt bij de inzet van maatregelen voor twaalf-minners is en 
blijft de ouderlijke verantwoordelijkheid. Vanuit dit principe moet de Stop-
reactie dan ook vooral worden gezien als (vrijwillig en vrijblijvend) aanbod 
tot ondersteuning van ouders bij de correctie van hun kinderen wanneer deze 
een `Haltwaardig' delict hebben gepleegd. 
Ten slotte dient op deze plaats ook melding te worden gemaakt van enkele 
nieuwe of alternatieve vormen van buitengerechtelijke schade- en conflictre- 
geling.42  Naast de hiervoor reeds genoemde mogelijkheden van schade- en 

40 Kamerstukken 2000-2001, 27 410, nr. 26, p. 2. 
41 Bekend is reeds dat in de periode 1 mei 1999 tot 1 mei 2000 1700 kinderen voor een 

Stop-reactie door de politic naar een Halt-bureau zijn doorverwezen. Als gevolg van het 
felt dat het om lcinderen gaat die strafrechtelijk niet vervolgbaar zijn, is de door de poli-
tic gevoerde registratie over deze groep niet volledig en niet eenduidig en bestaat er dus 
ook landelijk (nog) geen beeld van het aantal door de politic in dezen geregistreerde 
twaalf-minners. Kamerstukken 11 2000-2001, Aanhangsel, vragen en antwoord, nr. 251 
en Kamerstukken II 2000-2001, 27 410, nr. 26. 

42 Zie voor een overzicht de Kumerstukken II, 25 452, nr. 1-8 en Kamerstukken II 1999- 
2000, 26 352, nr. 19. Zie hierover nader A. Smolders en A. de Lange, 'Mediation in 
strafzaken: het belang van herstel', NJB 2000, p. 1375-1382; M.S. Groenhuijsen, 'Me-
diation in het strafrecht. Berniddeling en conflictoplossing in vele gedaanten', D&D 
2000, p. 441-448 en C.P.M. Cleiren, Geding buiten geding, (oratie Leiden), Deventer 
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conflictregeling en de mogelijkheden die sinds enkele jaren bestaan op grond 
van de zogenaamde Wet Terwee en de Richtlijn Slachtofferzorg, wordt er 
sinds enkele jaren geexperimenteerd met alternatieve vormen van schade- en 
conflictbemiddeling, ook wel omschreven als 'mediation'. Zo ontstonden in 
de periode van 1990 tot 1997 drie dadingprojecten in Amsterdam, Breda en 
Rotterdam. Daarbij werd een civielrechtelijke overeenkomst gesloten tussen 
een verdachte en een benadeelde van een strafbaar feit, waarbij de verdachte 
de door de benadeelde geleden schade aan deze vergoedde. De genoegdoe-
ning kon bestaan uit een vergoeding van de geleden schade, maar ook uit een 
excuusbrief, herstelwerkzaamheden, straat-, winkel- en contactverboden of 
combinaties hiervan. 43  Het Openbaar Ministerie kon zich in beginsel verbin-
den, bij een tot stand gekomen dading — zonder voorafgaande zekerheid of 
de overeenkomst gestand wordt gedaan — af te zien van vervolging van de 
verdachte en derhalve de strafzaak te seponeren. Later veranderde dit uit-
gangspunt in het in stand laten van het vervolgingsrecht, tenzij de dadings-
overeenkomst correct was nagekomen. 44  Inmiddels zijn de projecten ten em-
de en en heeft staatssecretaris van Justitie per brief laten weten dat de meer-
waarde van dading als bemiddelingsvorm na evaluatie in verschillende op-
zichten gering is. 45  De staatssecretaris heeft dan ook besloten dading te laten 
opgaan in andere schade- en bemiddelingsvormen. 

In aansluiting op het voorgaande dient melding te worden gemaakt van 
het project `Justitie in de buurt'. In het kader van het zogenaamde `grote-
stedenbeleid' zijn op initiatief van het ministerie van Justitie in 1997 expe-
rimenten gestart (in de arrondissementen Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, 
Maastricht en — in voorbereiding — in Haarlem) met lustitie in de buurt' (af-
gekort: J1B). 46  JIB kan worden omschreven als: `een samenwerkingsverband 

2001. Zie in meer brede zin het themanummer 'Mediation' van Justitiele verkenningen, 
2000/9 en J.R. Blad, `Strafrecht en bemiddeling: een oplosbare paradox', Recht der 
werkelijkheid 2000, nr. 2; idem, 'Naar een herstelrechtelijke procedure', Humanistiek, 
april 2000, p. 28-33 en idem, 'Van strafrecht naar herstelrecht', njdschrift voor Her-
stelrecht, april/nr. 1 2001, p. 41-53. Blad pleit in dit kader voor de overkoepelende term 
`herstelreche Zie hierover nader: www.forumherstelrecht.nl . De officiele benaming is: 
`strafrechtelijke schade- en conflictregeling'. Kamerstukken II 1999-2000, 25 452, nr. 8, 
p. 6. 

43 Kamerstukken II 1996-1997, 25 452, nr. 1, p. 5. 
44 Kamerstukken II 1997-1998, 25 452, nr. 4, p. 5. 
45 Kamerstukken II 1999-2000, 25 452, nr. 8. Zie voor de evaluatie A.C. Spapens en J. 

Rebel, Evaluatie experimenten Dading. Eindrapport, Tilburg 1999. 
46 Zie F. Luykx en M. Grapendaal, lustitie in de buurt', WODC onderzoeksnotities 

1999/1, Den Haag 1999 en Ministerie van Justitie, De stille revolutie. Verhalen van 
Justitie in de Buurt, Den Haag 2000. Zie nader Kamerstukken II 1996-1997, 25 452, nr. 
1, p. 11-12 en Kamerstukken II 1998-1999, 26 604, nr. 1, p. 19. Er zijn momenteel 
twintig JIB-bureaus operationeel. 
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tussen een ldein team vanuit het arrondissementsparket, de politic en mede-
werkers van (para)justitiele organisaties, zoals de Raad voor de Kinderbe-
scherming, Stichting Slachtofferhulp en de Reclassering'. 47  De teams werken 
in bepaalde probleemwijken op locatie aan het oplossen van de criminaliteit 
in de wijk. Onder leiding van een officier van justitie zijn in beginsel alle 
soorten van bemiddeling denkbaar, zoals hierboven omschreven in het kader 
van de Halt-projecten (inclusief de hiervoor vermelde mogelijkheid van da-
ding). Met lustitie in de buure wordt beoogd een directe bijdrage te leveren 
aan de verbetering van de objectieve en subjectieve veiligheid in aandachts-
wijken. Het gaat in het kader van de buitengerechtelijke afdoening dan om 
bemiddeling als voorwaarde voor het seponeren door het Openbaar Ministe-
rie. 

2.2 	Voorlopige waardering 

Na de beschrijving van de huidige buitengerechtelijke afdoeningsmogelijk-
heden, dient ter beoordeling daarvan nader te worden ingegaan op de voor-
en nadelen van de bestaande buitengerechtelijke afdoeningsmogelijkheden. 
Daarbij worden de genoemde voor- en nadelen niet zozeer behandeld vanuit 
een vaststaand kader van ijkpunten," maar worden deze beschreven vanuit 
een optiek waarin, zonder specifieke benoeming van elk onderdeel, instru-
mentele, rechtsbeschermende en meer systematische aspecten kunnen wor-
den onderscheiden. 

Alle genoemde buitengerechtelijke afdoeningsmogelijkheden hebben 
zowel voordelen voor de verdachte als voor de (betreffende) over-
heid(sinstantie). De verdachte kan door middel van acceptatie van een trans-
actie, schikking of een voorwaardelijk sepot de onzekerheid wegnemen die 
een nog te volgen rechterlijke beoordeling oplevert. Op deze wijze kan hij 
als het ware direct `schoon schip' maken. De schikking is op dit punt slechts 
beperkt tot het financiele aspect dat aan de strafzaak is verbonden. De schik-
Idng vervangt in dezen, zoals reeds gesteld, enkel de ontnemingsmaatregel. 

Daarnaast kan de verdachte met een buitengerechtelijke afdoening 
eventuele nadelen van een vervolging vermijden. Hij vermijdt daarmee meer 
bepaald de diffamerende werking van het openbare strafproces, hetgeen de 

Zie hierover uitgebreid http://www.minjustnUb_organnibfindex.htm. 
47 0. Eltman, C.D. van der Vijver en F. Luykx, tokale veiligheidszorg', insatiate Ver-

kenningen 1999/6 (lustitiele interventies: wat werkt?'), p. 84-98, i.h.b. p.88. 
48 Zie in dezen de ijkpunten: 'transparantie, participatie en accountability' gehanteerd in: 

C.H. Brants, P.A.M. Mevis en E. Prakken (red.), Legitieme strafvordering. Rechten van 
de mens als inspiratie in de 2Iste eeuw, Antwerpen-Groningen 2001. 
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schending van de goede naam of verlies van goodwill kan meebrengen. 49  De 
schikking echter heeft niet dit rechtsgevolg. De schikking heeft voor de ver-
dachte slechts het beperkte effect van het omzeilen van de diffamerende 
werlcing van het openbare strafproces voor wat betreft het financiele aspect 
van de ontnemingsmaatregel. De schikking brengt op dit punt vooral de 
voordelen die voor de overheid aan de buitengerechtelijke afdoening zijn 
verbonden. 

Ten slotte heeft de transactie en het voorwaardelijke sepot voor de ver-
dachte het voordeel dat daarvan geen aantekening wordt gemaakt in het 
strafregister en deze in een civielrechtelijk geschil ten processe met in een 
ongunstiger bewijspositie komt te verkeren. 5°  Het voordeel van het niet-
aantekenen in het strafregister dient echter in sterke mate te worden gerelati-
veerd. Het niet-aantekenen in het strafregister heeft in beginsel tot gevolg dat 
derden die zich mogen baseren op informatie uit dit register, slechts een be-
perkte hoeveelheid inlichtingen tot hun beschilcking hebben. In de praktijk 
echter wordt aan een ruim aantal personen en instanties informatie verstrekt 
uit het algemene documentatie register waarin transacties en sepots in tegen-
stelling tot de strafTegisters wel zijn geregistreerd. 51  De genoemde voordelen 
gelden in beginsel ook voor de schikking met dien verstande dat, zoals ge-
zegd, de schikking niet voorkomt dat vervolging kan worden ingesteld met 
de mogelijkheid van vonniswijzing en daarbij behorende registratie. 

De overheid kan met een transactie, schikking of voorwaardelijk sepot 
in verband met de te boeken tijdwinst, streven naar een zo effectief en effici-
ent mogelijke strafrechtspleging. 52  Met de effectiviteit van de buitengerech-
telijke afdoening wordt in dezen gedoeld op de snelheid waarmee van de 

49 Zie hierover met name P.J. Baauw, Eerlijke berechting en bijzonder straf(proces)recht, 
(oratie UU), Deventer 1999. 

50 Zie respectievelijk art. 4 Wet op de justitiele documentatie en op de verklaringen om-
trent het gedrag (Stb. 1955,395) en art. 188 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

51 Zie hierover de huidige Eerste uitvoeringsbeschikking justitiele documentatie van 16 
april 1951, Stcrt. 1951, nr. 76 en de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel inza-
ke de Wet justitiele gegevens, die als vervanging staat gepland van de huidige Wet op 
de justitiele documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag: Kamerstukken II 
1995-1996, 24 797, nr. 3. 

52 Zie hierover onder andere het Openbaar Ministerie, Perspectief op 2002. De koers van 
het Openbaar Ministerie in de komende jaren, Den Haag 1998; het Openbaar Ministe-
rie, Jaarverslag 2001, Den Haag 2001; het Openbaar Ministerie, Jaarplan 2001, Den 
Haag 2001; Ministerie van Justitie, Sancties in perspectief, Den Haag 2000, p. VI-VII 
en 26-29; Kamerstukken II 2000-2001, 27 419, nr. 1, p. 3-4 en de nota `Criminaliteits-
beheersing', Kamerstukken 11 2000-2001, 27 834, an. 2. Zie ter zake van het milieurecht 
op dit punt uitgebreid A.B. Blomberg, Integrate handhaving van milieurecht, (diss. 
VU), s.l. 2000, p. 15-38 en 495-511, waar een duidelijke afstemming met andere sanc-
tie- of handhavingssystemen wordt gemaakt. 
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zijde van justitie kan worden gereageerd op een wetschending. Met de snelle 
buitengerechtelijke afdoening wordt een slagvaardig, zogenaamd 
stuk-beleid' bereikt. 53  De sanctie volgt immers sneller op de overtreding dan 
in het geval er vervolging wordt ingesteld. Hierdoor kan aan de buitenge-
rechtelijke afdoening een sterk generaal- en speciaal-preventieve werking 
worden toegekend. 54  Een efficiente afdoening betekent op dit punt dat bui-
tengerechtelijke afdoening plaatsvindt tegen geringe kosten in vergelijking 
met een gerechtelijke afdoening. Het gaat bij de buitengerechtelijke afdoe-
ning in de regel om eenvoudige en frequent voorkomende strafbare feiten, 
die bij rechterlijke afdoening een zeer groot beslag op de zittingscapaciteit 
zouden leggen. Met een buitengerechtelijke afdoening wordt bereikt dat 
enerzijds de doorlooptijd van deze en andere strafzaken toeneemt en ander-
zijds de werklast/-druk op de rechterlijke macht wordt verminderd. De mid-
delen die met het buitengerechtelijke afdoen worden bespaard, kunnen ver-
volgens worden aangewend voor de zaken die wel gerechtelijk worden afge-
daan.55  Vanuit een financieeI perspectief biedt de buitengerechtelijke afdoe-
ning dan ook voordelen. 

Echter, aan de betreffende buitengerechtelijke afdoeningsmogelijkhe-
den zijn ook nadelen verbonden. Enerzijds is de transactie een figuur die ge-
zien het overeenkomstkarakter vrijwilligheid impliceert. Anderzijds wordt 
daarop inbreuk gemaakt door aspecten die de transactie typeren als een 
sanctie. Het sanctiekarakter staat eigenlijk haaks op het overeenkomstkarak-
ter van de transactie. Het is met name dit impliciet tegenstrijdige karakter 
van de transactie (overeenkomst en sanctie) dat tot veel discussie heeft ge-
leid bij de invoering en uitbreiding van deze buitengerechtelijke afdoe-
ningsmogelijkheid. 56  De belangrijkste nadelen aan de transactie zijn ook op 
dit tegenstrijdige karakter terug te voeren. 

In de eerste plaats kan als nadeel tegen de transactie worden aangevoerd 
dat ondanks het overeenkomstkarakter van de transactie er sprake kan zijn 
van overmatige druk op de verdachte waardoor deze feitelijk onvrijwillig 
een transactie aangaat. Het aanbod tot transactie legt altijd een zekere druk 

53 	Zie bijvoorbeeld de Aanwijzing lik-op-stuk aanpak milieudelicten, Stcrt. 1999, nr. 248; 
Sancties in perspectief, a.w., p. 32-33 en de nota `Criminaliteitsbeheersing', Kamerstuk-
ken II 2000-2001, 27 834, nr. 2, p. 32-37 . 

54 Zie voor een genuanceerde afwijzing op dit punt O.J. Bosker, Snelrecht De generaal en 
speciaal preventieve effecten van sneller straffen, (diss. RUG), Groningen 1997. 

55 Zie hierover Kamerstukken /1200I-2002, 26 352 en 28 000 VI, nr. 57, p. 2. 
56 Th. van Veen, 'Het nieuwe art. 74 Sr, een aardverschuiving'. D&D 1983, p. 539-534; 

D.H. de Jong, De afdoening van strafzaken Pullen geding, preadvies voor de vereniging 
voor de vergelijkende studie van het recht van Belgie en Nederland, s.l. 1985, p. 9-18 en 
P. Osinga, a. w., p. 119-167. 

98 



Buitengerechtelijke afdoening II 

op de verdachte om te aanvaarden. Deze druk bestaat in de regel slechts uit 
de omstandigheid dat niet-aanvaarding leidt tot onzekerheid en tot een dif-
famerend openbaar proces. Echter, in sommige gevallen kan door een aan-
bod tot transactie grote druk worden uitgeoefend om vooral op het aanbod 
van de transactie in te gaan. 57  Zo kan de verdachte (rechts)persoon die be-
kendheid geniet bij het publiek door een openbare strafproces en de bij beho-
rende media-aandacht extra nadeel ondervinden door schending van de goe-
de naam of verlies van goodwill. 58  Deze druk tot het ingaan op de transactie 
wordt nog eens versterkt door het beleidsmatige uitgangspunt bij een even-
tuele vervolging ter zitting een 20% hogere eis te stellen dan het aanvanke-
lijk aangeboden transactiebedrag. 59  De omstandigheden waaronder die druk 
als feitelijk ontoelaatbaar zou kunnen worden omschreven, kunnen gezien de 
betrokken verdachte en de betreffende feiten en omstandigheden zeer divers 
zijn. In sommige gevallen kan daadwerkelijk een ontoelaatbaar te achten 
situatie ontstaan. 6°  Door deze druk fungeert de transactie als een pressiemid-
del om het openbare strafproces te voorkomen en verandert de transactie in 

57 Vgl. D.H. de Jong, a.w., p. 17-19; M.S. Groenhuijsen en A.M. van Kalmthout, Nermo-
genssancties en rechtsbedeling', D&D 1983, P.  8-31, i.h.b. p. 24-26; G.J.M. Corstens, 
Transactie bij misdrijven, in: G.J.M. Corstens (red.), Straffen in gerechtigheid (Jonkers-
bundel), Arnhem 1987, p. 73-82, i.h.b. p. 79; P. Osinga, a.w., p. 206-225; P.J. Baauw, 
a.w., p. 21-23 en M. Boone, Recht voor commuun gestraften, (diss. UU), Deventer 
2000, p. 137-139 en 168-171. 

58 Zie specifiek met betrekking tot fiscale, financiele en beursfraudezaken P.J. Baauw, 
a.w., p. 23-26. Zie voor de problemen van de media rondom het strafproces meer uitge-
breid Kamerstukken II 2000-2001, 27 400 VI, nr. 79 en 87 en C.H. Brains en L. van 
Lent, `Externe openbaarheid. Van vanzelfsprekendheid tot probleem', in: C.H. Brains, 
P.A.M. Mevis en E. Prakken (red.), a.w., p. 75-101. 

59 Zie het Kader voor strafvordering, Stcrt. 2001, nr. 28, p. 6. Zie voor een opmerkelijke 
uitspraak in dezen de Politierechter Leeuwarden 27 maart 2001, ELRO nr. AB0747, 
Nieuwsbrief Strafrecht 2001, nr. 160, waarin deze de officier van justitie niet-
ontvankelijk heeft verklaard, gezien de omstandigheid dat ter zitting een geldboete van 
f 900,- werd geeist, terwijl verzoeken tot een zelfde bedrag als transactievoorwaarde 
eerder door het OM werden afgewezen. Zie nader hierover W. Anker en T. van der 
Goot, aijden onder invloed. Te hoge transactiebedragen', Advocatenblad 2001, p. 90 
en 342. 

60 Zie de situatie die is ontstaan bij het transigeren van schendingen van de Wet goederen-
vervoer over de weg (WGW). Bij acceptatie van een transactie lcrijgt de betreffende 
verdachte (transportbedrijf) in het kader van het strafpuntensysteem van de WGW geen 
strafpunt opgelegd. In geval van beroep op de strafrechter waarbij deze mogelijk een la-
gere boete oplegt dan de aangeboden transactie, wordt wel een strafpunt toegekend. Het 
aan de WGW verbonden strafpuntenstelsel kan uiteindelijk leiden tot intrekking van de 
verleende vergunning, hetgeen het einde kan betekenen voor een transportbedrijf. Door 
deze situatie wordt de druk op de betrokkene om te transigeren m.i. ontoelaatbaar groot. 
Zie hierover de kamervragen van Leers aan de minister van Verkeer en Waterstaat: Ka-
merstukken 11 1999-2000, Aanhangsel, vragen en antwoord, nr. 386. 
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een sanctie om een andere sanctie (het openbaar terechtstaan en een eventu-
ele veroordeling door de strafrechter) te voorkomen. De facto is het voor de 
verdachte in dergelijke situaties meer nadelig om de onafhankelijke straf-
rechter te adieren. Hierdoor komt eon van de primaire uitgangspunten inzake 
de rechtsbescherming van de verdachte — zijn recht op toegang tot een onaf-
hankelijke rechter — in gevaar. 61  

Over de inhoud van de transactie kan in veel gevallen niet worden on-
derhandeld. Bij met name de lichtere delicten wordt in de regel niet of 
slechts in zeer beperkte mate over de vorm en inhoud van de transactie on-
derhandeld. In de betreffende richtlijnen ligt voorlichtere delicten vast welk 
transactiebedrag voor welk delict wordt aangeboden. Dit in tegenstelling tot 
het aanbod om in te gaan op hoge transacties, in het bijzonder die welke 
worden aangeboden onder de voorwaarde van gehele of gedeeltelijke ont-
netning van het geschatte voordeel. Het ontnemingsbedrag is in dat geval 
niet aan een maximum gebonden. Deze transacties worden aangeboden bij 
met name economische, milieu- en (soft)drugsgerelateerde delicten. 62  Daar-
bij kan door de verdachte en zijn raadsman met de betreffende officier van 
justitie over vele aspecten van de zaak worden onderhandeld, hetgeen van 

61 In EHRM 27 februari 1980, Pub!. ECHR, Series A, Vol. 35, par. 46, NJ 1980, 561 (De-
weer) is uitgemaakt dat de transactie als buitengerechtelijke afdoeningsmogelijkheid 
geen strijd oplevert met het impliciet in art. 6 EVRM opgenomen recht op toegang tot 
een onafhankelijke rechter, mits daarmee geen onredelijke druk op de betrokkene wordt 
uitgeoefend. Het Europese Hof motiveerde zijn standpunt in de zaak Deweer als volgt: 
'The "right to a court", which is a constituent element of the right to a fair trial, is no 
more absolute in criminal than in civil matters. (...) In the Contracting States' domestic 
legal systems a waiver of this kind is frequently encountered both in civil matters, nota-
bly in the shape of arbitration clauses in contracts, and in criminal matters in the shape, 
inter alia, of fines paid by way of composition. The waiver, which has undeniable ad-
vantages for the individual concerned as well as for the administration of justice, does 
not in principle offend against the Convention. (...) Nevertheless, in a democratic soci-
ety too great an importance attaches to the "right to a court" (...) for its benefit to be 
forfeited solely by reason of the fact that an individual is a party to a settlement reached 
in the course of a procedure ancillary to court proceedings. In an area concerning the 
public order (ordre public) of the member States of the Council of Europe, any measure 
or decision alleged to be in breach of Article 6 (art. 6) calls for particularly careful re-
view (...) Absence of constraint is at all events one of the conditions to be satisfied; this 
much is dictated by an international instrument founded on freedom and the rule of law 

62 Zie Kader voor strafvordering, Sten. 2001, nr. 28, p. 4: 'Bij economische en milieude-
licten kan in principe zonder beperking een geldtransactie worden aangeboden, onge-
acht de hoeveelheid strafpunten'. Daamaast wordt op dezelfde pagina melding gemaakt 
dat de geldtransactiegrens niet voor alle delicten geldt. handel in softdrugs bijvoor-
beeld kunnen aanzienlijk hogere geldtransacties worden aangeboden. Voor dat delict 
geldt dan ook een aparte boeteregeling'. 
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invloed is op de vorm en inhoud van de transactie. Zo is het niet uitgesloten 
dat in een zaak waarin ingewikkelde financiele constructies zijn gehanteerd, 
van de zijde van het Openbaar Ministerie ter voorkoming van een duur en 
tijdrovend strafrechtelijk financieel onderzoek een transactie wordt aangebo-
den, onder de voorwaarde van gehele of gedeeltelijke ontneming van het 
geschatte voordeel. Om daartoe over de nodige informatie te kunnen be-
schikken zal de officier van justitie een beroep moeten doen op de verdachte, 
die deze informatie echter slechts zal verstrekken tegen enige compensatie. 63  
Dit onderhandelingsaspect is met alleen negatief te beoordelen voor wat be-
treft het onderscheid dat hierdoor ontstaat met de transactie voor lichtere 
feiten. Ook werkt een dergelijke handelingswijze onzuiverheden in de hand 
voor wat betreft de vaststelling van het bewijs en de strafbaarheid van het 
feit en van de verdachte. In combinatie met het vorige punt — de overmatige 
druk op de verdachte waardoor vrijwilligheid bij het aangaan van de trans-
actie ontbreekt — kan het aspect van het onderhandelen bij hoge transacties 
dan ook leiden tot een situatie waarin de essentialia van de strafprocessuele 
beoordeling, op zijn zachtst gezegd, onder druk komen te staan. 

Ten slotte kleeft aan de transactie het nadeel dat vanuit een publieke 
optiek aan elke buitengerechtelijke afdoeningsmogelijkheid kleeft: de proce-
durele afhandeling is niet openbaar. Openbaarheid vormt een van de uit-
gangspunten van een behoorlijk proces. Het belang van externe openbaar-
heid van het proces is in menige uitspraak van het EHRM bevestigd met als 
vaste beweegreden dat het publieke karakter van het proces 'protects liti-
gants against the administration of justice in secret with no public scrutiny; it 
is also one of the means whereby confidence in the courts can be maintai-
ned' . 64  Op dit punt strijdt het voordeel voor de individuele verdachte van het 
ontbreken van de diffamerende werking van de buitengerechtelijke afdoe-
ning met dat van het publieke belang van externe openbaarheid. 

Vanuit het beginsel van externe openbaarheid kunnen tegen de transac-
tie twee bezwaren worden ingebracht. In de eerste plaats heeft de maat-
schappij slechts beperkt zicht op de wijze waarop strafbare feiten op deze 
wijze worden afgedaan. Slechts een eventueel betrokken slachtoffer wordt 
als benadeelde in een voorliggend geval geinformeerd op grond van de daar- 

63 Vgl. M.S. Groenhuijsen en A.M. van Kalmthout (red.), a.w., p. 157-159, waar deze 
wijzen op de (vergelijkbare) situatie bij de schildcing. 

64 Zie onder andere: EHRM 12 juli 2001, nr. 33071/96, par. 21 (Malhous); EHRM 10 jull 
2001, no. 28923/95, par. 29-31 (Lamanna); EHRM 24 april 2001, nr. 36337/97 en 
35974/97, par. 36 (B. and P. v. the United Kingdom); EHRM 26 september 1995, Series 
A no. 325-A, par. 33 (Diennet) en EHRM 22 February 1984, Series A no. 74, par. 26 
(Sutter). 
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voor geldende richtlijnen. Hierdoor vindt geen of slechts zeer beperkte pu-
blieke controle op de transactieprocedure plaats. De mogelijkheden van ver-
antwoording van het overheidshandelen (de gevallen waarin, de voorwaar-
den waaronder en de wijze waarop een transactie wordt aangeboden) zijn 
daardoor beperkt. In combinatie met de in het voorgaande genoemde bezwa-
ren ontstaat hierdoor een situatie die op gespannen voet staat met het ideaal 
van een transparante en controleerbare strafrechtspleging. 65  

In de tweede plaats wordt door het ontbreken van exteme openbaarheid 
bij de transactieprocedure de overtreden norm niet zichtbaar bevestigd. Aan 
het buitengerechtelijk afdoen van strafbare feiten ldeeft door de beperkte 
zichtbaarheid van de procedure met andere woorden het nadeel dat een pu-
blieke bevestiging van de geschonden norm uitblijft. Hierdoor ontbreekt het 
de opgelegde sanctie in zekere mate aan generaal en speciaal-preventieve 
werking en andere effecten die aan publieke bestraffing worden toegeschre-
ven. 66 

Voor de schikking gelden dezelfde bezwaren als hiervoor zijn aangege-
ven ten aanzien van de transactie. Ook bij de schikking als buitengerechtelij-
ke afdoeningsmogelijkheid kunnen vraagtekens worden gesteld bij de vrij-
willigheid die daaraan ten grondslag ligt, de ruime mogelijkheden die be-
staan tot onderhandelen en de beperkte mogelijkheden tot publieke controle 
en bevestiging van de geldende norm door het ontbreken van externe open-
baarheid. 67  Daamaast HIP dat ondanks dat de schikking duidelijk verschilt 
van de transactie, er tussen beide in de toepassing een grote overlap bestaat. 
Voor de strafbare feiten waarvoor een transactie kan worden aangeboden, 
kan tevens een schikking worden aangeboden. Tussen beide buitengerechte-
lijke afdoeningsmogelijkheden bestaat op dit punt slechts een op de Memo-
re van Toelichting gestoeld onderscheid gebaseerd op de ernst van het feit, 
hetwelk als criterium veel ruimte overlaat tot overlap in de toepassingsprak-
tijk. Door de verwevenheid van beide sancties is dan ook vanuit systema-
tisch opzicht een weinig transparante situatie ontstaan. Hierdoor is ook van-
uit instrumented en rechtsbeschermend oogpunt geen sprake meer van een 
transparant systeem van buitengerechtelijke afdoeningsmogelijkheden. Met 

65 Zie over het laatste C.H. Brants, P.A.M. Mevis en E. Prakken (red.), a.w. Zie tevens 
M.S. Groenbuijsen, `Openbaarheid en publiciteit in strafzaken', D&D 1997, p. 417-422; 
J. Boek, a.w.; C.H. Brants en L. van Lent, Exteme openbaarheid. Van vanzelfsprekend-
heid tot probleem, in: C.H. Brants, PAM. Mevis en E. Prakken (red.), a.w., p. 75-101 
en G.J.M. Corstens, Transacties en openbaarheid, NIB 2001, p. 2133-2134. 

66 	Vgl. G.J.M. Corstens, a. w., p. 9-11. 
67 Met betrekking tot het eerste punt: M.S. Groenhuijsen en AM. van Kalmthout (red.), 

a.w., p. 159-160 en DR. Doorenbos, a.w., p. 108. 
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andere woorden; onduidelijk is in welk geval en onder welke voorwaarden 
de ene of de andere buitengerechtelijke afdoeningsmogelijkheid dient te 
worden toegepast, terwijl transparantie als een van de ontwerperiteria voor 
het huidige sanctiestelsel wordt gezien. 68  

Ook aan de huidige sepotpraktijk waarbij voorwaarden worden gesteld, 
zijn de reeds genoemde nadelen verbonden. Ook hiervoor geldt dat vraagte-
kens kunnen worden gesteld bij de vrijwilligheid van de verdachte tot het 
ingaan op het voorwaardelijk sepot, de ruime mogelijkheden die bestaan tot 
onderhandelen en de beperkte mogelijkheden tot controle en publieke be-
vestiging van de geldende norm als gevolg van het ontbreken van externe 
openbaarheid. Dit knelt bij het voorwaardelijk sepot temeer nu de mogelijk-
heid daartoe niet specifiek wettelijk of slechts op richtlijnniveau is genor-
meerd en een voorwaardelijk sepot in beginsel ten aanzien van elk strafbaar 
feit kan worden voorgesteld. 

Daarnaast geldt, gelijk de verhouding tussen de transactie en de schik-
king, dat met de mogelijkheid van het stellen van voorwaarden bij de sepot-
beslissing in de praktijk het onderscheid tussen de transactie en de sepotbe-
slissing voor wat betreft de inhoud en het toepassinggebied verdwenen 
blijkt.69  De sepotbeslissing verlcrijgt door het stellen van voorwaarden als het 
ware een sanctiekarakter met alle van de bovengenoemde nadelen. Daarbij 
geldt als extra bezwaar bij het voorwaardelijk sepot dat in tegenstelling tot 
de transactie de voorwaarden bij het seponeren niet of slechts beperkt wette-
lijk zijn geregeld. De normering van de sanctionering bestaat derhalve 
hoofdzakelijk uit richtlijnen of ongeschreven recht. In de praktijk kan dit 
`dunne' norrneringskader leiden tot een keuze voor de buitengerechtelijke 
afdoeningsmogelijkheid waarbij de justitiele organen een mime `armslag' 
hebben, maar de rechtsbescherming voor de verdachte gering is." Ook op dit 
punt laten zich het ontbreken aan duidelijke normering en de ruime toepas-
singsmogelijkheden van het voorwaardelijk sepot gelden. Het onderscheid 
tussen transactie en voorwaardelijk sepot, die beide in beginsel een ander 
karakter hebben, wordt door de geschetste ontwikkelingen zeer diffuus, het- 

68 M.S. Groenhuijsen en A.M. van Kalmthout, `Vermogenssancties en rechtsbedeling', 
D&D 1983, P.  8-31, i.h.b. p., P.  19 en `Sancties in perspectief,  , a.w., P.  29-33. 

69 M.S. Groenhuijsen en A.M. van Kalmthout, `Transactie en voorwaardelijk sepot: lood 
OM oud ijzer?', D&D 1983, p. 474-487; D. Schaffmeister, Tolitiele en justitiele delic-
ten', (preadvies) HNJV-I, Zwolle 1984, p. 127- 291, i.h.b. p. 247 en `Sancties in per-
spectief,  , a.w., p. 36. 

70 M.S. Groenhuijsen en A.M. van Kalmthout, `Transactie en voorwaardelijk sepot: lood 
OM oud ijzer?', D&D 1983, p. 474-487. Zie voor een vergelijk nader F.W. Bleichrodt, 
a.w., p. 199-202. 
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geen, zoals reeds in het voorgaande is gesteld, niet past binnen een transpa-
rant systeem van buitengerechtelijke afdoeningsmogelijkheden. 

Voor wat betreft de genoemde bijzondere sepotmogelijkheden geldt, 
afgezien van de bezwaren `eigen' aan de diverse afdoeningsmogelijkheden, 
vanwege de directe relatie met het voorwaardelijk sepot dat de hier genoem-
de bezwaren ook op deze alternatieven van toepassing zijn. Groenhuijsen 
stelt op dit punt treffend over het ontbreken van vrijwilligheid bij de beslis-
sing tot het aangaan van mediation: 

'Hier ligt altijd het gevaar op de loer dat — vooral — de dader zich in een bemiddeling 
laat betrekken omdat hij niet van een gebrek aan goede wil wenst te worden be-
schuldigd, met alle nadelige consequenties van dien. Of nog erger: dat hij in wezen 
van mening is niets verkeerds te hebben gedaan, maar van een echt strafproces gro-
ter nadeel verwacht dan van de informele mediation. Dit probleem van "vrije keus" 
speelt vooral ook een precaire rol als het gaat om jeugdige daders'. 71  

2.3 	Evaluatie 

Een inventarisatie van de buitengerechtelijke afdoeningsmogelijkheden geeft 
een beeld met positieve en negatieve punten. Voordelen liggen op het vlak 
van het voorkomen van de negatieve aspecten voor de verdachte en de over-
heid verbonden aan een rechterlijke procedure. Voor de verdachte zijn dit 
persoonlijke voordelen, zoals het voorkomen van onzekerheid en de diffa-
merende werking van een openbare terechtzitting. Voor de overheid heeft 
een buitengerechtelijke procedure het voordeel van een effectieve en effici-
ente afdoening van een strafzaak. Nadelen van de huidige buitengerechtelij-
ke afdoeningsmogelijkheden liggen met name op het vlak van de druk en 
onvrijwilligheid die bij het aangaan van de transactie, de schikking en het 
voorwaardelijk sepot aanwezig kunnen zijn, de ruime mogelijkheden van 
onderhandelen en de precaire situatie die daarbij kan ontstaan met het oog op 
de zuiverheid van de strafrechtspleging en het ontbreken van externe open-
baarheid. Meer algemeen zou ten aanzien van deze nadelen kunnen worden 
gesteld dat er sprake is van lacunes in de rechtsbescherming en een zekere 
ondernormering. Ten slotte geldt dat de verschillende buitengerechtelijke 
afdoeningsmogelijkheden onderling elkaar op het punt van de toepassings-
mogelijkheden overlappen, waardoor in systematisch opzicht een weinig 
transparante situatie is ontstaan. 

71 	Zie M.S. Groenhuijsen, tap., p. 445. 
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3.1 	De Vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht 

In het eerste deelrapport is reeds beschreven welke ontwildcelingen zich 
hebben voorgedaan op het vlak van de handhaving van het bestuursrecht. 72  
Daarbij werd melding gemaakt van de bestuurlijke boete als handhavingsin-
strument, welke de laatste decennia in vele regelingen zijn intrede heeft ge-
daan. 

De bestuurlijke boete — een bestuurlijke sanctie gericht op bestraffing, 
inhoudende een onvoorwaardelijke verplichting tot betaling van een geldsom 
— wordt in het bestuursrecht opgelegd door bestuursorganen. De bestuurs-
rechtelijke rechtsbescherming vindt vervolgens in het algemeen plaats via de 
mogelijkheid van het instellen van bezwaar of administratief beroep op res-
pectievelijk hetzelfde of een hierarchisch hoger bestuursorgaan, waarna de-
gene die is beboet beroep kan instellen op een onafhankelijke bestuursrech-
ter. 73  Daarbij moeten enkele nadere opmerkingen worden geplaatst. 

In de eerste plaats verschillen de diverse procedures waarin een boete 
kan worden opgelegd voor wat betreft de te adieren instellingen en instan-
ties. Dit betekent dat het opleggen van bestuurlijke boetes en het beslissen op 
bezwaar en/of beroep gebeurt door diverse instanties. Dit kunnen zijn al dan 
niet zelfstandige bestuursorganen en rechterlijke instanties. In de tweede 
plaats moet worden opgemerkt dat de bestuursrechtelijke procedure is geba-
seerd op het uitgangspunt dat aan het instellen van bezwaar en/of beroep 
geen schorsende werking wordt verleend, tenzij bij of krachtens wettelijk 
voorschrift anders is bepaald (art. 6:16 Awb). 74  Dit betekent dat de tenuit-
voerlegging van de boete (inning en verhaal) reeds wordt gestart nadat het 
besluit tot het opleggen van de boete kracht van gewijsde heeft verkregen. 75  

72 A.R. Hartmann, Tuitengerechtelijke afdoening', in: M.S. Groenhuijsen en G. Knigge 
(red.), Eerste interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, Het onderzoek ter 
Mang, Groningen 1999, P.  59-90, i.h.b. p. 65-68. 

73 Zie meer uitgebreid P.M. van Russen Groen, Rechtsbescherming in het bestuursstraf-
recht, (diss. EUR), Deventer 1998. 

74 Een uitzondering is bijvoorbeeld de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeers-
voorschriften. Zie L.J.J. Rogier, De Wet Mulder, Deventer 1997, aant. 12 op art. 6 
WAHV; aant. 2 op art. 23 WAHV; aant. 5 op art. 31 WAHV; aant. 8 op art. 31 WAHV 
en aant. 1 op art. 33 WAHV. Het ontbreken van schorsende werking wordt echter voor 
wat betreft de mate waarin in beroep kan worden gegaan, `gecompenseerd' door het 
vereiste van het stellen van zekerheid en/of griffierechten. 

75 Zie op dit punt ook art. 20:5 Wet Milieubeheer. Daarbij moet echter wel worden gewe-
zen op de mogelijkheid om op grond van art. 8:81 Awb een voorlopige voorziening te 
treffen, welke de tenuitvoerlegging van het besluit (tot het opleggen van een bestuurlij- 
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In de derde plaats mag de beslissende instantie in bezwaar en/of beroep in 
beginsel met zijn uitspraak de burger die in beroep is gegaan niet in een na-
deliger situatie brengen dan wanneer hij geen bezwaar en/of beroep zou heb-
ben ingesteld (het verbod van reformatio in peius). 76  Dit betekent dat wan-
neer degene die is beboet beroep instelt, in de regel niet het risico loopt dat 
de uitkomst van het geding voor hem nadeliger uitvalt dan in eerste instantie 
het geval is. Ten slotte wordt momenteel aan de tenuitvoerlegging van de 
opgelegde boete op diverse wijzen invulling gegeven. Een algemene rege-
ling over de betaling en de invordering van geldschulden aan de overheid 
kent het bestuursrecht niet. In diverse wettelijke regelingen zijn dienaan-
gaande zelfstandige regelingen opgenomen, welke onderling sterk kunnen 
verschillen. 77  Ook wordt voor de tenuitvoerlegging wel een beroep gedaan 
op de privaatrechtelijke regeling opgenomen in Boek 6, titel 1, afdeling 6 en 
volgende van het Burgerlijk Wetboek en de regeling in het tweede boek van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Momenteel wordt in het, 
hiema nader te noemen, Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht Vierde 
tranche ten aanzien van de (invordering van) bestuursrechtelijke geldschulden 
een algemene regeling voorgesteld. 

Een belangrijk aspect van de bestuurlijke boete vormt de omstandigheid 
dat deze veelal als alternatief fungeert voor de strafrechtelijke handhaving. 
Vele wettelijke regelingen welke voorheen strafrechtelijk werden gehand-
haafd, zijn geheel of deels getransformeerd tot regelingen waarvan de hand-
having in bestuurlijke handen is overgegaan. Daarbij is de strafrechtelijke 
sanctie-oplegging vervangen door de bestuurlijke boete. Inmiddels bestaat de 
mogelijkheid om bestuurlijke boetes op te leggen op grond van ongeveer dertig 
formeel wettelijke regelingen en zijn dienaangaande nog diverse wetten in 
voorbereiding en aanhangig bij de Eerste en Tweede Kamer. 78  Recent stelt de 
minister van Justitie in dezen dat hij niet zal schromen `aan de slag te gaan 
met ven-uiming van de punitieve armslag van het bestuur op de terreinen 
waar kwantitatieve en kwalitatieve handhavingswinst geboekt kan worden 
met de introductie van (...) een bestuurlijke boete'. 79  Eon van de opvallende 
voorstellen in dit kader was de mogelijke invoering van de bestuurlijke boete 

ke boete) geheel of gedeeltelijk kan schorsen. 
76 Zie ten aanzien van de bestuursrechter: Kamerstukken II 1991-1992, 22 495, fir. 3, p. 

141-142. 
77 Vgl. de regeling van de tenuitvoerlegging van de fiscale boete (onder andere op grond 

van de Invorderingswet 1990) met die van de boetes op grond van de sociale zeker-
heidswetten. 

78 Zie voor een overzicht: D. Otto, 'Schema boeteregelingen', in: H. de Dodder, M.E. de 
Meijer en D. Otto (red.), a.w., p. 175-181. 

79 Kamerstukken II 1999-2000, 26 800 VI, nr 67, p. 9. 
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ter handhaving van de openbare orde, meer bepaald bij de bestrijding van 
zogenaamde ergemissen' opgenomen in de Algemene plaatselijke 
verordeningen (gedoeld werd op hondenpoep op het trottoir, het voortijdig 
aanbieden van huisvuil, fietsen op de stoep, fout parkeren, vernieling van 
abri's, graffiti e.d.). 8°  Inmiddels is men van dit idee afgestapt en acht men de 
invoering van de bestuurlijke boete slechts opportuun voor het afdoen van 
parkeerovertredingen. Voor andere delicten wordt de invoering van de be-
stuurlijke boete afgewezen omdat moeilijkheden kunnen optreden vanwege 
de omschakeling van strafrechtelijke naar bestuurlijke afdoening en de be-
trokken handhavers voor wat betreft en het ontbreken van dwangmiddelen 
ter vaststelling van de identiteit van de betrokkene. 81  

Vooralsnog ontbreekt in het bestuursrecht een algemene regeling van de 
bestuurlijke boete. Echter, op 7 september 1999 is het hiervoor reeds ge-
noemde Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht Vierde tranche (hierna: 
VoAwb4) verschenen. 82  In dit voorontwerp wordt, naast een regeling om-
trent de openbaarheid van bestuur, bestuursrechtelijke geldschulden en attri-
butie, een regeling voor de bestuurlijke handhaving voorgesteld. Meer con-
creet wordt in het VoAwb4 voorgesteld hoofdstuk 5 van de Algemene wet 
bestuursrecht aan te vullen met een reeks van algemene bepalingen betref-
fende het opleggen van bestuurlijke sancties en een regeling aangaande de 
bestuurlijke boete. Opvallend daarbij is dat vele voorzieningen, voorwaarden 
en rechtswaarborgen uit het strafrecht zijn overgenomen." 

Om het voorstel voor de buitengerechtelijke procedure nader te kunnen 
beoordelen, is een weergave van de invulling die in het bestuursrecht aan de 
bestuurlijke boeteprocedure wordt gegeven (voorzieningen, voorwaarden en 
rechtswaarborgen) van belang. In het navolgende zal dan ook worden inge- 

80 Zie Kamerstukken II 1998-1999, 26 604, nr. 1, p. 33-35; Kamerstukken II 1999-2000, 
26 800 VI, nr 67, p. 9; Kamerstukken II 1999-2000, 26 604, nr. 10, P.  3; Kamerstukken 
II 2000-2001, nr. 22 236, nr. 57, p. 24 en de nota `Criminaliteitsbeheersing', Kamer-
stukken 11 2000-2001, 27 834, nr. 2, p. 3 en 48. 

81 Tweede Kamer, Niet-dossierstuk 2001-2002, bzk0001005 en Kamerstukken II 2001- 
2002, 26 604 en 26 345, nr. 14, p. 20. 

82 Commissie Wetgeving Algemene Regels van Bestuursrecht (Commissie-Scheltema), 
Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht Vierde tranche, Den Haag 1999. 

83 Verbazingwekkend is dit echter niet gezien de eisen die ook internationaal aan het zo-
genaamde `bestuursstrafreche worden gesteld. Zie onder andere de resoluties van het 
XIVeme Congres International de Droit Penal, 'Les problemes juridiques et pratiques po-
ses par la difference entre le droit criminel et le droit administratif penal, Avant-projet de 
resolutions, Revue Internationale de Droit Penal 1988 (vol. 59), p. 519-525 en Recom-
mandation No. R(91)1 of the Committee of Ministers to Member States on administrative 
sanctions, adopted by the Committee of Ministers on 13 February 1991 at the 452nd mee-
ting of the Ministers' Deputies. 
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gaan op de regeling van de bestuurlijke boete, zoals deze in het VoAwb4 is 
weergeven. Daarbij zal met name worden ingegaan op de bepalingen die het 
meest van belang kunnen zijn voor het voorstel van de buitengerechtelijke 
procedure. 

3.2 	Algemene bepalingen 

Het VoAwb4 bevat ten aanzien van de bestuurlijke handhaving elf bepalin-
gen, welke zijn opgenomen in een aparte titel genaamd: `Algemene bepalin-
gen'. Deze algemene bepalingen zien op de definiering van het beboetbare 
feit, genaamd de bestuursrechtelijke `overtreding' (art. 5.0.1 lid 1), de be-
langhebbende die de overtreding begaat, genaamd `overtredef (art. 5.0.1 lid 
2) en de bestuurlijke sanctie (art. 5.0.2), het toepassingsbereik van bepaalde 
artikelen uit de genoemde titel (art. 5.0.3), de vastlegging van het legaliteits-
beginsel (art. 5.0.4), bepalingen betreffende de rechtvaardiging van de bega-
ne overtreding (art. 5.0.5), anti-cumulatie en samenloopbepalingen (art. 5.0.6 
en 5.0.8), een algemene gevaarzettingsbepaling (art. 5.0.7), een bepaling 
over de motivering van de sanctiebeschikldng (art. 5.0.9), een bepaling be-
treffende de revenuen van de opgelegde sancties (art. 5.0.10) en een zwijg-
recht en een daaraan gekoppelde cautieverplichting (art. 5.0.11). 

Van deze algemene bepalingen springt art. 5.0.11 VoAwb4, de toeken-
nen van het zwijgrecht en de daaraan gekoppelde cautieverplichting, het 
meest in het oog doordat deze in zekere zin afwijkt van de regeling zoals 
deze in strafvordering is opgenomen. Art. 5.0.11 VoAwb4 luidt: 

' I. Degene die aan een handeling van het bestuursorgaan redelijkerwijs de gevolg-
trekking kan verbinden dat aan hem een bestuurlijke sanctie, niet zijnde een her-
stelsanctie, zal worden opgelegd, is niet langer verplicht ten behoeve van deze op-
legging inlichtingen omtrent de overtreding te verstrekken. 
2. De overtreder wordt hierop gewezen alvorens hem mondeling wordt gevraagd 
inlichtingen te verstreklcen, en in ieder geval wanneer hij in de gelegenheid wordt 
gesteld over het voornemen tot oplegging van de bestuurlijke sanctie zijn zienswijze 
naar voren te brengen.' 

Daarnaast wordt in het VoAwb4 meer specifiek voorgesteld een zwijgrecht 
en een cautieverplichting in Hoofdstuk 8 Awb (de bijzondere bepalingen 
over het beroep bij de rechtbank) op te nemen. Dit zou moeten geschieden 
door opneming in de Algemene wet bestuursrecht van het voorgestelde art. 
8:28a VoAwb4. Op deze plaats is met name van art. 5.0.11 VoAwb4 van 
belang. In deze bepaling wordt het punt waarop de belanghebbende in een 
boeteprocedure zich mag beroepen op zijn zwijgrecht (het beginpunt van het 
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zwijgrecht of de dies a quo) geformuleerd. Het is juist dit beginpunt dat ver-
schilt met het uitgangspunt zoals dat in strafvordering wordt gehanteerd. 

Opvallend is dat bij de normering van de bestuurlijke boete op het punt 
van de effectuering van het zwijgrecht en de daaraan gekoppelde cautiever-
plichting, in tegenstelling tot de stellingname op andere punten, niet wordt 
aangesloten op het in het strafrecht gebruikelijke uitgangspunt. De Memorie 
van Toelichting bij het VoAwb4 sluit voor de invulling van het moment 
waarop de belanghebbende zich mag beroepen op zijn zwijgrecht aan bij de 
jurisprudentie van het Europese Hof inzake het beginpunt van het instellen 
van vervolging of 'criminal charge' in de zin van art. 6 EVRM. Het begin-
punt van de 'criminal charge' vangt in dezen aan op het moment dat er in-
houdelijk sprake is van een 'charge' in de zin van art. 6 EVRM. Dienaan-
gaande stelt het Europese Hof: 

'Whilst "charge", for the purpose of Article 6 par. 1, may in general be defined as 
"the official notification given by the competent authority of an allegation that he 
has committed a criminal offence", it may in some instances take the form of other 
measures which carry the implication of such an allegation and which likewise sub-
stantially affect the situation of the suspect" as a result of a suspicion against him'. 84  

Met andere woorden; als beginpunt van de 'charge' wordt door het Europese 
Hof aangemerkt het moment waarop de vervolgende instantie als gevolg van 
de tegen de betrokkene gerezen verdenking een handeling verricht, welke de 
situatie van de betrokkene daadwerkelijk beinvloedt. Gezien de strekking 
van art. 6 EVRM en de uitleg die daaraan wordt gegeven, is dat het moment 
waarop de betrokkene in de situatie geraakt dat hij of zij daadwerkelijk kan 
worden bestraft. 

Het kabinet heeft eerder dienaangaande als standpunt geformuleerd dat 
er sprake is van een 'criminal charge' op het moment waarop jegens een per-
soon vanwege de Staat een handeling is verricht, waaraan deze persoon in 
redelijkheid de gevolgtrekking heeft kunnen verbinden dat aan hem een 
boete zal worden opgelegd. 85  Ook de Hoge Raad inzake de toepassing van 
de fiscale boete en de strafkamer van de Hoge Raad hebben zich voor wat 
betreft het beginpunt van de 'criminal charge' op dit standpunt gesteld. Bij 

84 EHRM 10 december 1982, Pub!. ECHR, Series A Vol. 56, par. 52 (Foti). Vgl. onder 
andere: EHRM 27 februari 1980, Pub!. ECHR, Series A Vol. 35, par. 46 (Deweer); 
EHRM 15 juli 1982, Pub!. ECHR, Series A Vol. 51, par. 73 (fickle); EHRM 10 decem-
ber 1982, Publ. ECHR, Series A Vol. 57, par. 34 (Corigliano) en EHRM 21 februari 
1984, Publ. ECHR, Series A Vol. 73, par. 55 (Ozttirk). 

85 Kamerstukken II 1993-1994, 23 400 VI, nr. 48, p. 14. 

109 



Buitengerechtelifre afdoening II 

het opleggen van een fiscale boete heeft de Hoge Raad als beginpunt van de 
'charge' aangemerkt: 

'het tijdstip waarop vanwege de belastingadministratie jegens de belastingplichtige 
een handeling is verricht, waaraan deze in redelijkheid de verwachting heeft kunnen 

. 

ontlenen dat de inspecteur een verhoging zal opleggen' 
86 

 

Een gelijke invulling wordt gehanteerd door de strafkamer van de Hoge 
Raad: `een vanwege de Nederlandse Staat jegens de betrokkene verrichte 
handeling waaraan deze in redelijkheid de verwachting kan ontlenen dat te-
gen hem ter zalce van een bepaald strafbaar feit door het openbaar ministerie 
een strafvervolging zal worden ingesteld'." De genoemde interpretaties van 
het begrip 'charge' komen er in de regel op neer dat het beginpunt van de 
'charge' gewoonlijk het moment is waarop de vervolgende instantie de be-
trokkene in beschuldiging stelt. Met andere woorden; het moment waarop de 
vervolgende instantie de betrokkene officieel kenbaar maakt dat hij of zij een 
algemeen verbindend voorschrift heeft overtreden op grond waarvan een 
bestraffende sanctie kan worden opgelegd. Dit moment wordt in de bestuur-
lijke boeteprocedure in het VoAwb4 dan ook als het moment gedefinieerd 
waarop de overtreder zich mag beroepen op zijn zwijgrecht en aan hem de 
cautie dient te worden gegeven. 

3.3 	Bepalingen inzake de bestuurlijke boete 

Naast de algemene bepalingen voor de bestuurlijke handhaving is in het 
VoAwb4 een specifieke regeling opgenomen voor de bestuurlijke boete. 
Voor de betreffende bepalingen is daarbij een tweedeling gehanteerd tussen 
algemene en procedurele bepalingen. 

In de art. 5.4.1.1-5.4.1.7 VoAwb4 zijn de algemene bepalingen terzake 
van de bestuurlijke boete opgenomen. De algemene bepalingen bestaan 
daarbij uit de definiering van de bestuurlijke boete (art. 5.4.1.1), de toepas-
selijkheid van het schuldbeginsel (art. 5.4.1.2), het uitgangspunt dat geen 
boete wordt opgelegd bij overlijden van de betrokkene (art. 5.4.1.3), de 
vastlegging van het ne bis in idem-beginsel (art. 5.4.1.4), een bepaling 
waarin de bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving wordt afgestemd (on- 

86 HR 23 juni 1993, BNB 1993,271 m.nt. WattellFED 1993,636 m.nt. Feteris. 
87 Vgl. HR 17 februari 1987, NJ 1987, 951; HR 2 juni 1987, D&D 87.451; HR 23 juni 

1987, D&D 87.494; HR 24 november 1987, NJ 1988, 563; HR 26 oktober 1993, NJ 
1994, 629 m.nt. Corstens; HR 29 oktober 1996, NJ 1997, 232 m.nt. Schalken en meet 
recent HR 3 oktober 2000, NJ 2001, 721 m.nt. De Hullu. 
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der andere het una via-beginsel) (art. 5.4.1.5) (te lezen in samenhang met art. 
III VoAwb4, waarin art. 243 Sv wordt gewijzigd), een bepaling betreffende 
de verjaring (art. 5.4.1.6) en ten slotte een bepaling over de hoogte (inclusief 
de proportionaliteit en mogelijke matiging) van de op te leggen boete (art. 
5.4.1.7). 

Daarnaast zijn er voor de bestuurlijke boeteprocedure in een aparte af-
deling bestaande uit art. 5.4.2.1-5.4.2.7 VoAwb4 specifieke bepalingen op-
genomen. Zo is vastgelegd de wijze waarop en de mate waarin rapport dient 
te worden opgemaakt van de beboetbare overtreding (art. 5.4.2.1), is voor de 
overtreder een kennisnemings- en inzagerecht vastgelegd van de gegevens 
waarop de (eventuele) bestuurlijke boete berust (art. 5.4.2.2), is een nadere 
regeling gegeven voor het geval de overtreder wordt gehoord (art. 5.4.2.3), is 
een beslistermijn voor het opleggen van bestuurlijke boete vastgelegd (art. 
5.4.2.4), is vastgelegd hetgeen de beschikking tot het opleggen van de be-
stuurlijke boete vermeldt (art. 5.4.2.5) en zijn extra voorwaarden vastgelegd, 
indien een zware boete (340 Euro of meer) wordt opgelegd (altijd rapporta-
ge, verplichte gelegenheid tot horen, beperkt functie-onderscheid) (art. 
5.4.2.6). Ten slotte is nog een zogenaamde koppelbepaling voor andere be-
stuurlijke sancties opgesteld. 

Op deze plaats dient met het oog op het voorstel voor een buitenge-
rechtelijke procedure in de eerste plaats aandacht te worden geschonken aan 
de bevoegdheid tot het opleggen en de hoogte van de bestuurlijke boete. Ge-
lijk de andere bestuurlijke sancties opgenomen in de Algemene wet be-
stuursrecht geldt voor de bestuurlijke boete dat in het VoAwb4 geen be-
voegdheidverlenende bepalingen zijn opgenomen. De opgenomen bepalin-
gen inzake de bestuurlijke boete geven regels over de besluitvorming en de 
toepassing van deze sanctie. De eigenlijke bevoegdheden tot het opleggen 
van bestuurlijke boetes zijn opgenomen in de betreffende bijzondere wetten. 
Dit betekent dat ook de precieze omvang van de op te leggen bestuurlijke 
boetes in de desbetreffende wetten en aanverwante materiele wetgeving is 
geregeld. Art. 5.4.1.7 lid 1 VoAwb4 stelt in dezen dat de wet de bestuurlijke 
boete bepaalt die wegens een bepaalde overtreding ten hoogste kan worden 
opgelegd. Een nadere uitwerking van de hoogte per beboetbaar feit — in de 
terminologie van het VoAwb4 `overtreding' (zie art. 5.0.1 lid 1 VoAwb4) — 
wordt in de regel uitgewerkt in aanverwante besluiten en regelingen. Hieraan 
wordt in het bestuursrecht op verschillende wijze invulling gegeven. De 
hoogte van de boete kan worden begrensd door: a) een nominaal boetebe- 
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drag in de materiele wetgeving op te nemen, of b) een percentage in de mate-
dole wetgeving op te nemen dat de maximale boete aangeeft. 88 

In het bestuursrecht kunnen hoge boetes worden opgelegd. Zo kunnen 
bijvoorbeeld in het kader van de financiele wetgeving en de Pensioen- en 
spaarfondsenwet, waarin nominaal de maximale boete is vastgelegd, boetes 
van maximaal rond de 900 000 Euro worden opgelegd. 89  In het kader van de 
Mededingingswet kunnen, gezien de omstandigheid dat de maximale op te 
leggen boete percentueel is bepaald, zeer hoge boetes worden opgelegd. In 
de bekende uitspraak in de zaalc Hydro Energy B.V. vs NN. Sep (Samenwer-
kende elektriciteits-produktiebedrijven) van 26 augustus 1999 (zaaknummer 
650) werd bijvoorbeeld op grond art. 57 Mededingingswet een boete opgelegd 
van 14 miljoen gulden.9°  Precieze vaststelling en/of matiging van de opgelegde 
boete vindt plaats op grond van art. 5.4.1.7 lid 2 en 3 VoAwb4. 

Ten slotte wordt in de Memorie van Toelichting ten aanzien van de defi-
niering van de bestuurlijke boete (art. 5.4.1.1) gesteld dat de bestuurlijke 
boete niet voorwaardelijk kan worden opgelegd. 9I  Daaraan bestaat enerzijds 
geen behoefte, omdat bestuursorganen op grond van de huidige regelgeving 
reeds beschikken over de mogelijkheid van de last onder dwangsom (zie art. 
5:32-5:36 Awb). De last onder dwangsom komt immers neer op een boete 
onder een opschortende voorwaarde. Anderzijds is niet gebleken dat in de 
praktijk aan een dergelijke sanctiemogelijkheid behoefte bestond. 

In het kader van het voorstel voor een buitengerechtelijke procedure in 
het onderhavige deelrapport zijn verder met name art. 5.4.1.5 VoAwb4 (af-
stemming tussen de bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving/una via-
beginsel), art. 5.4.2.3 (het horen van de betrokkene) en art. 5.4.2.6 VoAwb4 
(de extra voorwaarden bij het opleggen van een zware boete) van belang. 
Voor wat betreft de afstemming tussen de bestuurlijke en strafrechtelijke 
handhaving stelt art. 5.4.1.5 VoAwb4: 

88 Zie bijvoorbeeld onder a) art. 2 lid 3 Wet administratiefrechtelijke handhaving ver-
keersvoorsehriften — maximaal 340 Euro per gedraging — of art. 67a-67c AWR — 1134 
Euro/113 Euro/4537 Euro. Onder b) bijvoorbeeld: art. 67d-67f AWR — maximaal 100% 
van de grondslag van de boete of art. 57 Mededingingswet — ten hoogste 450.000 Euro 
of indien dat meer is, 10% van de omzet van de ondememing (...)'. 

89 Zie inzake de financiele wetgeving de Wet van 28 oktober 1999, Stb. 1999, 509; het 
Besluit van 21 december 1999, Stb. 1999, 588 en het Besluit van 8 december 1999, Stb. 
1999, 590. Zie hierover G.J.M. Corstens, Bestuurlijke boetes, in het bijzonder in het fi-
nanciele recht, SEW 2001, p. 242-247. Zie voor de Pensioen- en spaarfondsenwet, de 
Wet van 22 december 1999, Stb. 1999, 592 (art. 23c). 

90 Zie hiervoor de website van de Nederlandse Mededingingsautoriteit: http://www.NMa -
org.n1/ onder sbesluiten'. 

91 Commissie Wetgeving Algemene Regels van Bestuursrecht (Commissie-Scheltema), 
a.w., p. 120. 
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'1. Het bestuursorgaan legt geen bestuurlijke boete op indien tegen de overtreder 
wegens dezelfde gedraging: a. een strafvervolging is ingesteld en het onderzoek ter 
terechtzitting is begonnen, of b. het recht tot strafvordering is vervallen ingevolge 
art. 74 of 74c van het Wetboek van Strafrecht, dan wel ingevolge art. 37 van de Wet 
op de economische delicten. 
2. Indien de gedraging tevens een strafbaar feit is, wordt zij aan het Openbaar Mi-
nisterie voorgelegd, tenzij bij wettelijk voorschrift is bepaald, dan wel met het 
Openbaar Ministerie is overeengekomen, dat daarvan kan worden afgezien. 
3. Voor een gedraging die aan het Openbaar Ministerie moet worden voorgelegd, 
legt het bestuursorgaan slechts een bestuurlijke boete op indien: a. het Openbaar 
Ministerie heeft medegedeeld van strafvervolging tegen de overtreder af te zien, of 
b. sedert het voorleggen van de gedraging dertien weken zijn verstreken en geen 
reactie van het Openbaar Ministerie is ontvangen.' 

Tevens wordt voorgesteld art. 243 Sv te wijzigen. De voorgestelde wijziging 
voegt aan art. 243 Sv een tweede lid toe, luidende: 

Indien terzake van het feit aan de verdachte een bestuurlijke boete is opgelegd, dan 
wel een kennisgeving als bedoeld in art. 5.4.2.3, tweede lid, onderdeel a, van de Al-
gemene wet bestuursrecht is verzonden, heeft dit dezelfde rechtsgevolgen als een 
kennisgeving van niet verdere vervolging, met dien verstande dat art. 245a niet van 
toepassing is.' 

Eenvoudig omschreven verbiedt art. 5.4.1.5 VoAwb4 een bestuurlijke boete 
op te leggen als dezelfde overtreding reeds strafrechtelijk wordt gesanctio-
neerd en art. 243 lid 2 Sv verbiedt strafrechtelijke sanctionering indien voor 
de betreffende overtreding een bestuurlijke boete is opgelegd. De genoemde 
bepalingen beogen derhalve een scheiding tussen de bestuurlijke boetepro-
cedure en de strafrechtelijke procedure, opdat dubbele bestraffing voor het-
zelfde feit wordt voorkomen. Op dit punt wordt gesproken van de explicite-
ring van het zogenaamde una via-beginse1. 92  Het una via-beginsel houdt in 
tegenstelling tot (de uitwerking van) het ne bis in idem-beginsel geen verbod 
in, maar een verplichting om bij sanctionering te kiezen tussen de bestuurlij-
ke of de strafrechtelijke weg. Kan terzake van hetzelfde feit zowel de be-
stuursrechtelijke als de strafrechtelijke weg worden bewandeld, dan dient een 
van beide wegen te worden gekozen. 

Op dit punt zijn twee stelsels te onderscheiden: het zogenaamde A-
model en B-mode1. 93  In model A wordt het sirafrecht in beginsel door de 

92 Zie hierover L.J.J. Rogier, Strafsancties, administratieve sancties en het una via-beginsel, 
(diss. EUR), Arnhem 1992. 

93 Deze modellen zijn ontleend aan een advies van de Commissie voor de Toetsing van 
Wetgevingsprojecten, Handhaving door bestuurltjke boeten, Den Haag 1994, P.  68-70. 
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wetgever uitgesloten, hetgeen betekent dat naast het opleggen van een be-
stuurlijke boete het opleggen van strafrechtelijke sancties ten aanzien van 
hetzelfde felt niet mogelijk is. 94  In model B wordt door de wetgever zowel 
de bestuursrechtelijke als de strafrechtelijke weg opengehouden. Dit bete-
kent dat naast de bestuurlijke boete een strafrechtelijke sanctie ten aanzien 
van hetzelfde felt in beginsel mogelijk blijft, maar dat beide sancties niet 
tegelijkertijd kunnen worden opgelegd. Bij dit model wordt dan ook een 
wettelijke voorziening getroffen om dubbele bestraffing te voorkomen. 95  
Enerzijds is in deze wettelijke voorziening bepaald dat het recht tot strafvor-
dering vervalt, indien terzake van de overtreding een bestuurlijke boete is 
opgelegd. Anderzijds is geregeld dat de bevoegdheid tot het opleggen van 
een boete vervalt, indien terzake van hetzelfde feit strafvervolging is inge-
steld en het onderzoek ter terechtzitting een aanvang heeft genomen, dan wel 
een transactie is overeengekomen. 

De regering liet in een reactie op het CTW-advies in dezen weten het 
gebruik van beide modellen, alsmede een combinatie van de modellen te 
willen openhouden.96  Sindsdien zijn er in een reeks van wetten bestuurlijke 
boetebepalingen opgenomen volgens model A of B of een tussenvorm daar-
van. De in de Vierde Tranche opgenomen una via-regeling is geent op model 
B. 

Een andere opvallend punt is de in art. 5.4.2.3 en 5.4.2.6 VoAwb4 op-
genomen regeling inzake het horen van de belanghebbende. Het horen van 
de belanghebbende kan worden omschreven als de gelegenheid die het be-
stuursorgaan de belanghebbende biedt zijn zienswijze ten aanzien van de fei-
ten kenbaar te maken. Het gaat daarbij inhoudelijk gezien niet strikt om het 
`aanhoren' of luisteren naar' de belanghebbende, maar het horen van de be-
langhebbende kan ook bestaan uit een schriftelijke uiteenzetting, die de be-
langhebbende desgewenst geeft van zijn zienswijze (zie art. 4:9 Awb). Dog-
matisch gezien kunnen de verschillende wijzen waarop de belanghebbende 
zijn zienswijze ten aanzien van de feiten kenbaar kan maken, worden  gerubri- 

Zie nader L.J.J. Rogier, Una via, in: L.J.J. Rogier (red.), Commentaren op het Vooront-
werp van de Algemene wet bestuursrecht Vierde tranche, Deventer 2000, p.91-'09. 

94 Exemplarisch voor model A is de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeers-
voorschriften, waar in art. 2 lid 1 WAHV is gesteld: Woorzieningen van strafrechtelijke en 
strafvorderlijke aard zijn uitgesloten'. Zie in dezen oak het standpunt in de nota `Crimina-
liteitsbeheersing% Kamerstukken /1 2000-2001, 27 834, or. 2, p. 48 en Kamerstukken II 
2001-2002, 26 604 en 26345, nr. 14, p.20. 

95 Exemplarisch voor Model B is de wijze waarop in het fiscale recht wordt onderscheiden 
tussen de fiscaal-bestuurststraDrechtelijke afdoening en de strafrechtelijke afdoening 
van fiscale delicten. Zie hiervoor art. 67o en 69a AWR. 

96 Kabinetsstandpunt naar aanleiding van het CTW-advies 'Handhaving van bestuurlijke 
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ceerd als het 'horen' van de belanghebbende. 97  Art. 5.4.2.3 lid 1 VoAwb4 
bepaalt in dezen: 

Indien de overtreder in de gelegenheid wordt gesteld over het voornemen tot het 
opleggen van een bestuurlijke boete zijn zienswijze naar voren te brengen, 
a. wordt het rapport reeds bij de uitnodiging daartoe aan de overtreder toegezonden 
of uitgereikt; 
b. zorgt het bestuursorgaan voor bijstand door een tolk, indien blijkt dat de verdedi-
ging van de overtreder dit redelijkerwijs vergt.' 

Deze bepaling bevestigt in de eerste plaats bij het opleggen van bestuurlijke 
boetes het uitgangspunt, zoals verwoord in de regeling inzake het horen van 
afdeling 4.1.2 Awb, dat voorafgaande aan het opleggen van een zogenaamde 
financiele beschikking geen verplichting bestaat tot het horen van de belang-
hebbende. 98  Het horen van de belanghebbende is in art. 5.4.2.3 lid 1 
VoAwb4 dan ook niet als verplichting, maar facultatief geformuleerd. Het 
horen van de belanghebbende kan plaatsvinden indien bijvoorbeeld de feiten 
die ten grondslag liggen aan het besluit tot het opleggen van een bestuurlijke 
boete niet geheel helder zijn. Echter, indien hogere boetes worden opgelegd, 
bestaat er voor het bestuursorgaan voorafgaande aan het opleggen van de 
betreffende boete op grond van art. 5.4.2.6 lid 3 VoAwb4 een verplichting 
tot het horen van de overtreder. 99  Art. 5.4.2.6 lid 3 VoAwb4 stelt in dezen: 
'In afwijking van afdeling 4.1.2 wordt de overtreder steeds in de gelegenheid 
gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen.' 

De Memorie van Toelichting bij het VoAwb4 spreekt op dit punt over een 
'hoorpliche, terwij1 de bepaling zelf terminologisch gezien daar met op 
duidt. Echter, het verplichtende karakter wordt daaraan we! verbonden. 1°°  
4- 
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boeten', Kamerstukken II 1993-1994, 23 400 VI, nr. 48, p. 12. 
97 E.J. Daalder en G.R.J. de Groot, De parlementaire geschiedenis van de Algemene wet 

bestuursrecht Eerste Tranche, Alphen aan den Rijn 1993, p. 248-249 en 255-256; R.M. 
van Male en B.W.N. de Waard, Besluiten, Deventer 1995, p. 64-65; J.B.J.M. ten Berge, 
Besturen door de overheid, Deventer 1997, p. 279-281 en H.D. van Wijk, Hoofdstulcken 
van administratief recht, door W. Konijnenbelt en R.M. van Male, 's-Gravenhage 1997, p. 
329-331. 

98 Zie nader hierover A.R. Hartmann, Bewijs in het bestuursstrafrecht, (diss. EUR), De-
venter 1998, p. 58-66. 

99 VoAwb4, p. 132. Zie nader over deze kwestie in gelijke zin in verband met de regeling 
in afdeling 4.1.2 Awb: P.J.J. van Buuren en J.M. Polak, (red.), Algemene wet bestuurs-
recht. Tekst & Commentaar, Deventer 1997, p. 91. 

100 VoAwb4, Memorie van Toelichting, p. 134. De noodzaalc van het horen van de belang-
hebbende wordt in de Memorie van Toelichting bij het VoAwb4 echter slechts gemoti-
veerd met de daartoe geuite wens. 
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Het gaat daarbij dan om boetes die, gezien art. 5.4.2.6 lid 1 VoAwb4 meer 
bedragen dan 340 Euro, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. De 
laatste bijzin duidt in dezen op de toepasselijkheid van de extra waarborgen 
bij boetes van meer dan 340 Euro. Blijkens deze bijzin kan de toepasselijk-
heid van de extra waarborgen bij wettelijk voorschrift worden aangepast aan 
de hoogte van de op te leggen boete. 

Art. 5.4.2.3 VoAwb4 bepaalt in het kader van het horen van de belang-
hebbende verder dat indien er gehoord wordt (al dan niet verplicht) het 
eventueel aanwezige rapport bij de uitnodiging tot het horen aan de overtre-
der wordt toegezonden of uitgereikt en dat het bestuursorgaan zorgt voor 
bijstand door een tolk, indien blijkt dat de verdediging van de overtreder dit 
redelijkerwijs vergt. Voor wat betreft het eerst genoemde punt bepaalt art. 
5.4.2.6. lid 2 VoAwb4 dat er bij hoge boetes een verplichting bestaat tot op-
maken van rapport of proces-verbaal. 

Ten slotte bepaalt art. 5.4.2.6 lid 4 VoAwb4 dat mandaat tot het opleg-
gen van een zware bestuurlijke boete niet wordt verleend aan degene die van 
de overtreding een rapport of proces-verbaal heeft opgemaalct. Op deze wijze 
wordt getracht bij het opleggen van hoge boetes een functiescheiding door te 
voeren tussen de instantie die de overtreding constateert en de instantie die 
de sanctie oplegt. In de literatuur en in diverse wetsvoorstellen en adviezen is 
meer malen geopperd binnen het uitvoeringskader van de diverse bestuurlijke 
boeteregelingen zelfstandige ver-Theoordelende instanties te creeren, die be-
voegd zijn tot het opleggen van bestuurlijke boetes. ffil  Door het instellen van 
verschillende instanties, waarbij de den toezichtsbevoegdheden uitoefent en de 

101 Zie onder andere: J. Wortel, Vervolgen in belastingzaken, (diss KUN), Deventer 1991, 
p. 190-194; LA. Smit, Bezwaar in belastingzaken, (diss. UL), Deventer 1992, p. 162 
e.v.; M.W.C. Feteris, Fiscale administratieve sancties en het recht op een behoorlijk 
proces, (diss. UvA), Deventer 1993, p. 750-751; het Rapport van de Commissie voor de 
toetsing van wetgevingsprojecten (Commissie-Kortmann), Handhaving door be-
stuurlijke boete, Den Haag 12 januari 1994, p. 20 en 49-50; Kamerstukken II 1993- 
1994, 23 400 VI, nr. 48, p. 12-13; F.C.M.A. Michiels, 'Bestuurlijke handhaving in ont-
wikkeling', in: Handhaving van het bestuursrecht, VAR-reeks 114, Alphen aan den 
Rijn 1995, p. 9-118, i.h.b. p. 48-52; het Rapport van de Commissie Heroverweging in-
strumentarium Rechtshandhaving (Commissie-Korthals Altes), Het Recht Ten Uitvoer 
Gelegd. Oude en nieuwe instrumenten van de rechtshandhaving, s-Gravenhage 1995, 
p. 83-90; G.J.M. Corstens, Len stille revolutie in het strafrecht, (afscheidsrede KUN), 
Arnhem 1995 en het rapport van de Commissie Bestuursrechtelijke en Privaatrech-
telijke Handhaving (Commissie-Michiels), Handhaven op niveau, Deventer 1998, p. 91- 
105. Met betrekking tot de boetes in de sociale zekerheid: Kamerstukken II 1994-1995, 
23 909, B. p. 6; Kamerstukken 11 1994-1995, 23 909, nr. 5, p. 12-15; Kamerstukken 
1995-1996, 23 909, nr. 14, p. 4-5. Met betrelcking tot de Mededingingswet: Kamerstuk-
ken II 1995-1996, 24 707, A, Advies Raad van State en nader rapport, p. 3-4 en Kamer-
stukken II 1996-1997, 24 707, nr. 5, p.9  en 35-38. 
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ander bevoegd is tot het opleggen van een bestuurlijke boete, werd geprobeerd 
een onderscheid te creeren tussen de bewijsvergaring van feiten die tot bestraf-
fing kunnen leiden en de uiteindelijke bestraffing. Vanuit rechtsstatelijk op-
zicht vereist het opleggen van een bestraffende sanctie als de bestuurlijke 
boete immers een zekere distantie en objectiviteit van de betreffende ver-
/beoordelende instantie. 1°2  Het meest pregnante voorbeeld hiervan is het later 
ingetrokken voorstel tot het instellen van een zelfstandige boete-inspecteur in 
het fiscale recht. 1°3  

In de eerste plaats kan voor wat betreft het beginpunt van het zwijgrecht tij-
dens de buitengerechtelijke procedure het volgende worden opgemerkt. Door 
de criticasters van het hiervoor ingenomen standpunt in het VoAwb4 inzake 
het zwijgrecht werd gesteld dat het beginpunt van de 'criminal charge' ook 
voor het genoemde moment, het moment van de officiele kennisgeving, zou 
kunnen liggen. Het beginpunt van de 'criminal charge' zou dan het moment 
zijn waarop naar aanleiding van geconstateerde onregelmatigheden een re-
delijk vermoeden van het begaan van een beboetbaar feit — in de terminolo-
gie van art. 5.0.1 VoAwb4: `overtreding' ontstaat. m4  Dit standpunt lijkt 
verdedigbaar, ook gezien de uitleg die aan de betreffende uitspraken van het 
Europese Hof kan worden ontleend. 1°5  In deze zin komt bijvoorbeeld ook de 
Commissie voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten in 1994 tot een in-
vulling die het moment waarop de belanghebbende zich tijdens de voorbe- 

102 Zie hierover A.R. Hartmann, a.w. (1998), p. 50-53 en 89-93. 
103 Kamerstukken II 1993-1994, 23 470, nr. 3, p. 15-16; Kamerstukken II 1994-1995, 23 

470, nr. 8, p. 12-16 en Kamerstukken II 1995-1996, 23 470, nr. 11, p. 6-9. Op alle plaat-
sen onder verwijzing naar HR 23 juni 1993, BNB 1993,271 m.nt. Wattel/FED 1993,636 
m.nt. Feteris. 

104 Zie voor kritiek op het in het VoAwb4 in dezen ingenomen standpunt: A.R. Hartmann, 
a.w. (1998), p. 87-93; G. Knigge, 'De verkalking voorbij. Over de verhouding van het 
strafrecht tot het bestuursrecht', RM Themis 2000, p. 83-96, i.h.b. p. 94 en A.R. Hart-
mann, 'Het zwijgrecht en de cautieverplichting', in: L.J.J. Rogier (red.), Commentaren 
op het Voorontwerp van de Algemene wet bestuursrecht Vierde tranche, Deventer 2000, 
p. 37-63, i.h.b. p. 51-57. Vgl. Kamerstukken II 1995-1996, 23 470, nr. 10, p. 4-6. 

105 Vgl. ECHR 11 april 1996, par. 26 (HJB/Nederland), NJCM-bulletin 1997, p. 315-319 
m.nt. Myjer; EHRM 22 mei 1998, par. 41-46 NJ 1998, 108 (Hozee), waarin het begin-
punt wordt gemarkeerd door het eerste verhoor door de FIOD en EHRM 21 december 
2000, no. 34720/97 (Heaney and McGuinness) en no. 36887/97 (Quinn), waarin door 
het EHRM expliciet wordt gesteld dat het moment van de 'charge' niet uitsluitend 
wordt bepaald door de formele inbeschuldigingstelling (zie bij beide uitspraken de pa-
ragrafen 42). 
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reidende fase van een boetebesluit mag beroepen op het zwijgrecht koppelt 
aan een redelijk vermoeden. 106  

De invulling van het beginmoment van het zwijgrecht en de daaraan 
gekoppelde cautieverplichting zoals dat in het VoAwb4 wordt voorgesteld, 
lijkt gezien de kritiek hierop minder toepasselijk voor het voorstel van de 
buitengerechtelijke procedure. Beter lijkt het op dit punt aan te sluiten bij de 
wijze waarop daaraan in strafvordering reeds invulling wordt gegeven. Daar 
vormt in het kader van het zijn van `verdachte' (art. 27 lid I Sv), vooraf-
gaande aan de vervolging — naast uiteraard de afweging of er sprake is van 
een verhoorsituatie — uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden 
van schuld aan enig strafbaar felt, het meer objectieve uitgangspunt van een 
gerechtvaardigd beroep op het zwijgrecht en de daaraan verbonden cautie-
verplichting. Het in strafvordering gebruikelijke uitgangspunt is naar zijn 
invulling meer helder en inzichtelijk dan het in het bestuursrecht ingenomen 
standpunt, waardoor bevoegdheden en rechtswaarborgen beter op elkaar 
kunnen worden afgestemd. In de praktijk, waarin toezicht, opsporing, be-
boeting en vervolging op meerdere wijzen met elkaar zijn verweven, is dit 
standpunt voor alle betrokkenen (uitvoerders en belanghebbenden) dan ook 
beter toepasbaar. Voor een nadere invulling van de buitengerechtelijke boe-
teprocedure betekent dit dat de in strafvordering gebruikelijke invulling op 
dit punt moet worden gehandhaafd. 

Belangrijk is art. 5.4.1.5 VoAwb4, dat ziet op de afstemming tussen 
bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving door middel van de expli-
citering van het una via-beginsel. Op de uiteindelijke invulling en formule-
ring van de betreffende bepaling is echter Icritiek gekomen, waarbij in het 
bijzonder de invulling van het gehanteerde begrip `gedraging' centraal 
staat. lin  Duidelijk is echter wel dat gezien voor wat betreft het aspect van 
dubbele bestraffing voor de buitengerechtelijke procedure eveneens een re-
geling zal moeten worden getroffen die een afstemming bewerkstelligt met 
de bestuurlijke beboeting. Het meest inzichtelijk en systematisch verant- 

106. Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten, Handhaving door bestuurlijke 
boeten, Advies aan de minister, Den Haag 1994, p. 52 en 70-71. Als beginpunt wordt 
door de commissie aangevoerd: als naar objectieve maatstaven beoordeeld de redelij-
ke verwachting bestaat dat een boete zou kunnen worden opgelegd'. Zie tevens art. 53 
Mededingingswet, waar in tegenstelling tot andere gelijksoortige bepalingen bij het 
zwijgrecht in het kader van de bestuurlijke boeteregeling wel het `redelijk vermoeden' 
wettelijk als bepalend criterium is gehanteerd. 

107 Zie onder andere de VAR-werkgroep Vierde tranche Awb, De Vierde tranche Awb. . 
Commentaar en vraagpunten, Den Haag 2000; M.W.C. Feteris, 'De fiscale bestuurlijke 
boeten en de Vierde tranche van de Awb', in: L.J.J. Rogier (red.), a. w., p. 1-35, i.h.b. p. 
29-33 en L.J.J. Rogier, Una via, in: ow., p. 94-96. 
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woord is een formeel onderscheid tussen bestuurlijk beboetbare feiten en 
feiten die via het strafrechtelijke `derde spoor' worden afgedaan. Echter, in-
dien sprake is feiten waarvoor zowel een bestuurlijke boete, als een buiten-
gerechtelijke sanctie kan worden opgelegd, zal een una via-regeling een 
eventuele enkelvoudige bestraffing moeten bewerkstelligen. 

Daarnaast geven de regeling van het horen van de overtreder in het 
VoAwb4 weer dat het weloverwogen nemen van het besluit tot het opleggen 
van een boete mogelijk en in geval van hoge boetes noodzakelijk wordt ge-
acht. Een dergelijke regeling zou eveneens moeten gelden voor de buitenge-
rechtelijke procedure. Ook de daaraan gekoppelde invulling voor wat betreft 
het toezenden of uitreiken van het betreffende proces-verbaal en de aanwe-
zigheid van een tolk zullen nader aandacht moeten krijgen. 

Ten slotte het aspect van de functiescheiding tussen toezicht/opsporing 
en beboeting. De functiescheiding in art. 5.4.2.6 lid 4 VoAwb4 is weliswaar 
beperkt tot de constructie waarin sprake is van mandaat. Echter, de bepaling 
geeft wel weer dat voor wat betreft het opleggen van hoge boetes een func-
tiescheiding tussen toezicht op de naleving en de beboeting wordt voorge-
staan. Een dergelijk functiescheiding verdient dan ook aandacht bij een na-
dere invulling van de buitengerechtelijke procedure voor wat betreft de toe-
deling van de boetebevoegdheid. 

4 	Externe rechtsvergelijking 

4.1 	Inleiding 

Met de beschrijving van de buitengerechtelijke afdoeningsmogelijkheden in 
enkele ons omringde landen wordt beoogd een beeld te vormen van datgene 
wat andere rechtssystemen aan oplossingen hebben getroffen in het kader 
van de buitengerechtelijke afdoening. Daarbij wordt in het bijzonder geke-
ken naar Duitsland, Engeland en Wales en Schotland. 

In deze beschrijving is voor Duitsland gekozen omdat dit rechtssysteem 
model heeft gestaan voor de systemen in verschillende andere Europese lan-
den, zoals Oostenrijk, Spanje, Portugal, Zwitserland, Italie en Griekenland. 
Engeland, Wales en Schotland zijn beschreven om tevens weer te geven op 
welke wijze in Angelsaksische landen buitengerechtelijke afdoening plaats-
vindt. 
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4.2 	Duitsland 

Het Openbaar Ministerie in het Duitse rechtssysteem bekleedt een gelijk-
waardige rol als het Openbaar Ministerie binnen het Nederlandse rechtssys-
teem. Het is in het kader van het strafproces verantwoordelijk voor het voor-
onderzoek in strafzalcen (het Trmittlungsverfahren'), treedt op tijdens de 
behandeling ter terechtzitting en is verantwoordelijk voor de tenuitvoerleg-
ging van de opgelegde straffen. m  Het vooronderzoek en de vervolging zijn 
gebaseerd op het legaliteitsbeginsel, hetgeen inhoudt dat in beginsel elk 
vastgesteld strafbaar felt moet leiden tot (verdere) opsporing en, bij voldoen-
de verdenking tegen de verdachte, tot vervolging. 109 Dit impliceert echter 
niet dat elke strafbaar feit inderdaad wordt vervolgd en binnen het Duitse 
rechtssysteem geen buitengerechtelijke afdoeningsmogelijkheden voor ko-
men. 110 Het Openbaar Ministerie heeft in het Duitse strafprocesrecht diverse 
mogelijkheden om tot buitengerechtelijke afdoening. ill  

In de eerste plaats bestaat er voor het Openbaar Ministerie de mogelijk-
heid om op grond van art. 153 lid 1 StP0 een opportuniteitssepot toe te pas-
sen ('Absehen von der Strafverfolgung bei Bagatellsachen')." 2  Art. 153 lid I 
StP0 luidt: 

'Hat das Verfahren em n Vergehen zum Gegenstand, so kann die Staatsanwaltschaft 
mit Zustimmung des fiir die Eroffnung des Hauptverfahrens zustandigen Gerichts 
von der Verfolgung absehen, wenn die Schuld des Taters als gering anzusehen ware 

108 Zie uitgebreid H. Heghmanns, Das Arbeitsgehiet des Staatsanwalts, Minster 1997; C. 
Roxin, Strafverfahrensrecht, Munchen 1998 en D. Van Dade, Her Openbaar Ministerie 
en de afhandeling van strafzaken in Duitsland, Leuven 2000. 

109 Zie in deze art. 152 lid 1 en 170 lid 1 StP0. Zie hierover nader C. Roxin, Strafprozess-
recht, MUnchen 1994 en T. Kleinknecht en L. Meyer-Gossner, Strafprozessordnung, 
Gerichtsverfassungsgesetz, Nebengesetze und ergiinzende Bestimmungen, Miinchen 
1999, p. 569 en 677. 

110 Zie ten aanzien van het eerst genoemde punt: art. 154 en 154a StP0, waar uitzonderin-
gen op het legaliteitsbeginsel zijn geformuleerd. Zie A. den Hartog en E.F. Stamhuis, 
a.w., p. 13-15. 

1 1 I Op deze plaats wordt geen nadere aandacht geschonken aan de mogelijkheden van het 
Openbaar Ministerie op grond van art. 31a lidl en 37 lid 1 Gesetz Ober den Verkehr rnit 
Betaubungsmitteln. Eveneens wordt niet nader ingegaan op de vereenvoudigde gerech-
telijke procedure; het zogenaamde (Strafbefehlsverfahren' (art. 407-412 StP0). Het 
`Strafbefehlsverfahren' is een verkorte, schriftelijke en niet-tegensprekelijke rechterlijke 
procedure, waarin de rechter op vordering van het Openbaar Ministerie een strafbevel 
uitvaardigt. Hierbij bekleedt het Openbaar Ministerie in de praktijk een belangrijke rot. 
Zie hierover nader A. den Hartog en E.F. Stamhuis, Onderhandelen in strafzaken, De-
venter 1996, p. 17-23; C. Fijnaut, D. Van Dade en S. Parmentier, Een Openbaar Mi-
nisterie voor de 21ste eeuw, Leuven 2000, 194-198 en D. Van Dade, a.w., p. 268-282. 

112 Zie uitgebreid D. Van Daele, a.w., p.224-231. 
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und kein offentliches Interesse an der Verfolgung besteht. Der Zustimmung des Ge-
richtes bedarf es nicht bei einem Vergehen, das nicht mit einer im MindestmaB er-
hohten Strafe bedroht ist und bei dem die durch die Tat verursachten Folgen gering 
sind.' 

Het gaat daarbij blijkens de tekst van het artikel om een sepotmogelijkheid 
voor Wergehen', welke gezien art. 12 lid 2 StGB slechts alleen mogelijk is 
voor delicten waarop minder dan een jaar gevangenisstraf staat of welke al-
leen kunnen worden bestraft met een geldboete. Deze sepotmogelijkheid is 
op twee wijzen nader beperkt. In de eerste plaats bepaalt art. 153 lid 1 StP0 
dat seponeren op deze wijze slechts mogelijk is wanneer de schuld van de 
verdachte als gering is te beschouwen. Daarnaast vereist hetzelfde artikel dat 
er geen openbaar belang bij de vervolging bestaat. Het gaat daarbij bijvoor-
beeld om het ontbreken van gevaar voor herhaling. Ten slotte geldt voor de-
ze vorm van seponeren dat in beginsel rechterlijke toestemming is vereist, 
tenzij zoals in de laatste zin van het artikel vermeld, het een eenvoudig straf-
baar feit betreft waarvan de feitelijke gevolgen (bijvoorbeeld de veroor-
zaakte schade) gering zijn. 

Naast het genoemde opportuniteitssepot bestaat er voor het Openbaar 
Ministerie de mogelijkheid om op grond van art. 153a lid 1 StP0 voorwaar-
delijk te seponeren ('Einstellung unter Auflagen zur Wiedergutmachung'). 113  
Art. 153a lid 1 StP0 luidt, voorzover hier van toepassing: 

'Mit Zustimmung des fiir die Eroffnung des Hauptverfahrens zustandigen Gerichts 
und des Beschuldigten kann die Staatsanwaltschaft bei einem Vergehen vorlaufig 
von der Erhebung der offentlichen Klage absehen und zugleich dem Beschuldigten 
Auflagen und Weisungen erteilen, wenn diese geeignet sind, das offentliche Interes-
se an der Strafverfolgung zu beseitigen, und die Schwere der Schuld nicht entgegen-
steht. 

Ook deze mogelijkheid van seponeren geldt slechts voor Wergehen'. Nadere 
beperking van deze sepotmogelijkheid bestaat erin dat sepot slechts mogelijk 
is voorzover a) de schuld van de verdachte niet dermate zwaar is, dat zij zou 
beletten om af te zien van de instelling van vervolging, b) de voorwaarden 
die aan het seponeren worden verbonden van dien aard zijn dat deze het 
openbaar belang bij vervolging weg nemen. Daarbij kunnen aan de ver-
dachte den of meer van de volgende voorwaarden worden opgelegd: 
— de vervulling van een bepaalde prestatie met het oog op herstel van de 

door het strafbare feit veroorzaakte schade (Wiedergutmachung'); 
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— de betaling van een geldsom aan de staat of een instelling van openbaar 
nut, welke in verhouding staat tot de mate van schuld ('Geldzahlung'); 

— de verrichting van een prestatie van algemeen nut ('sonstige gemeinntit-
zige Leistungen'); 

— nakoming van de onderhouds- of alimentatieverplichtingen ('Unterhals-
zahllungen'); 

— het trachten een overeenkomst met het slachtoffer te sluiten (Tater-
OpferAus-gleich' );114 

— deelname aan een in de verkeerwetgeving voorzien cursus ('Aufbause-
mina?). 

Ook voor deze mogelijkheid tot seponeren geldt dat in beginsel rechterlijke 
toestemming is vereist, tenzij het een eenvoudig strafbaar feit betreft waar-
van de feitelijke gevolgen gering zijn. Bijzonder is dat bij deze vorm van 
seponeren de toestemming van de verdachte, in het bijzonder te aanzien van 
de te stellen voorwaarden is vereist. 115  

Een derde mogelijkheid van seponeren voor het Duitse Openbaar Mi-
nisterie bestaat op grond van art. 153b lid 1 StP0 ('Absehen oder Einstel-
lung der Klage'). 116  Art. 153b lid 1 StP0 luidt, voorzover hier van toepas-
sing: 

tiegen die Voraussetzungen vor, unter denen das Gericht von Strafe absehen 
konnte, so kann die Staatsanwaltschaft mit Zustimmung des Gerichts, das fiir die 
Hauptverhandlung zustandig ware, von der Erhebung der &fentlichen Klage abse-
hen.' 

Hierbij heeft het Openbaar Ministerie de mogelijkheid om onder bepaalde 
voorwaarden niet tot vervolging over te gaan in de gevallen die voldoen aan 
de voorwaarden waaronder de rechter kan afzien van het opleggen van een 
straf. In dezen kan de rechter bijvoorbeeld op grond van art. 46a lid 1 en 2 
StP0 afzien van bestraffing indien de verdachte een overeenkomst met het 
slachtoffer heeft gesloten ('Tater-Opfer-Ausgleich') of de geleden schade 
heeft vergoed ('Schadenswiedergut-machung'). Deze sepotmogelijkheid 

114 Zie over deze vorm van mediation L. Fruehauf, Wiedergutmachung zwischen Taeter 

and Opfer: eine neue Alternative in der strafrechtlichen Sanktionspraxis, (diss. Muen-
ster-Westfalen), Gelsenkirchen 1988 en U.I. Hartmann, Taeter-Opfer-Ausgleich im 

Spannungsfeld von Anspruch und Wirklichkeit: eine rechtstatsaechliche Untersuchung 

auf der Grundlage staatsanwaltschaftlicher Ermittlungsakten, (diss. Hannover), s.1., 
1995. 

115 T. Kleinknecht en L. Meyer-Gossner, a.w., p. 583. 
116 Zie uitgebreid D. Van Daele, a.w., p. 252-255. 
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staat open voor zowel de lichte strafbare feiten (Wergehen') als de zwaarde-
re (`Verbrechen'). 

Als vierde mogelijkheid heeft het Openbaar Ministerie in het Duitse 
strafrechtsysteem een zelfstandige sepotmogelijkheid op grond van art. 154 
lid 1 StP0 (`Absehen von Verfolgung bei unwesentliche Nebenstraftaten'). 
Art. 154 lid 1 StP0 luidt: 

Die Staatsanwaltschaft kann von der Verfolgung einer Tat absehen, 
1. wenn die Strafe oder die MaBregel der Besserung und Sicherung, zu, der die Ver-
folgung fithren kann, neben einer Strafe oder MaBregel der Besserung und Siche-
rung, die gegen den Beschuldigten wegen einer anderen Tat rechtskraftig verhangt 
worden ist oder die er wegen einer anderen Tat zu erwarten hat, nicht betrachtlich 
ins Gewicht fallt oder 
2. dariiber hinaus, wenn em n Urteil wegen dieser Tat in angemessener Frist nicht zu 
erwarten ist und wenn eine Strafe oder MaBregel der Besserung und Sicherung, die 
gegen den Beschuldigten rechtskraftig verhangt worden ist oder die er wegen einer 
anderen Tat zu erwarten hat, zur Einwirkung auf den Tater und zur Verteidigung der 
Rechtsordnung ausreichend erscheint. 
Het betreft, in tegenstelling tot de drie hiervoor beschreven mogelijkheden, 
een mogelijkheid van het Openbaar Ministerie tot seponeren, waartoe zelf-
standig, dat wil zeggen zonder rechterlijke tussenkomst, kan worden beslo-
ten. Het gaat daarbij om sepot in het geval de verdachte meerdere strafbare 
feiten (`Vergehen' en `Verbrechen') heeft gepleegd. Het strafbare feit waar-
voor niet wordt vervolgd, dient onder le in vergelijking met het feit dat wel 
wordt vervolgd, onbeduidend van aard te zijn. Niet vervolgen onder 2e is 
mogelijk indien een vonnis ten aanzien van het betreffende strafbare feit niet 
binnen een gepaste tennijn is te verwachten of de voor een ander feit opge-
legde of op te leggen straf of maatregel ten aanzien van de verdachte en de 
rechtsorde volstaat. 

Ten slotte dient op deze plaats het Gesetz iiber Ordnungswidrigkeiten te 
worden vermeld. 117  Het Gesetz Ober Ordnungswidrigkeiten (0WiG) is een 
raam- of kaderwet voor alle, in wettelijke regelingen van zowel de Bond als 
de deelstaten, als `Ordnungswidrigkeiten' gedefinieerde delicten." 8  Gold 
vanaf 1949 de regeling alleen voor overtredingen in de economische wetge- 

117 Zie hierover nader P.J.P. Tak, Strafbefehls- und Bussgeldvelfahren. Wijzen van afdoening 
van verkeersmisdrijven en verkeersordnungswidrigkeiten, 's-Gravenhage 1980; D. Schaff-
meister, Tofiddle en justitiele delicten, preadvies', HNJV-I, Zwolle 1984; T. Weigend, 
'The system of administrative and penal sanctions', in: The system of administrative and 
penal sanctions in the member states of the European communities, Volume I-National re-
ports, Brussels/Luxembourg 1994, P.  91-115 en D. Van Daele, a.w., p. 294-316. 

118 Zie voor wettekst en commentaar E. Gohler, Ordnungswidrigkeitengesetz, Miinchen 1992 
en http://www.gesetze-aktuell.de/owig.htm.  
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ving, vanaf 1952 geldt er een algemene regeling, welk in 1968 en 1974 is 
uitgebreid met respectievelijk de verkeersovertredingen en met alle overtre-
dingen uit het Strafgesetzbuch. 119  Dit betekent dat een groot gedeelte van de 
voorheen strafbaar gestelde feiten met de in- en doorvoering van het Ord-
nungswidrigkeitengesetz is overgeheveld naar een regeling buiten het eigen-
lijke strafrecht. De ratio hiervoor bestaat in belangrijke mate uit het vermin-
deren van de werklast van de justitiele organen in de strafrechtspleging. 12°  
Ordnungswidrigkeiten worden in art. 1 lid 1 OWiG omschreven als: 

`§ 1. Begriffsbestimmung 
Eine Ordnungswidrigkeit 1st eine rechtswidrige und vorwerfbare Handlung, die den 
Tatbestand eines Gesetzes verwirklicht, das die Ahndung mit einer GeldbuBe zu-
lasst.' 

Het gaat hierbij om een veelheid van de lichtere delicten opgenomen in bij-
zondere wetten, in het bijzonder de verkeerswetgeving, regelgeving in het 
kader van de openbare orde en veiligheid en de milieu- en economische re-
gelgeving. 

De bevoegdheden in het kader van het Ordnungswidrigkeitenrecht lig-
gen met name bij de bestuursorganen op federaal, deelstatelijk en lokaal ni-
veau. Deze kunnen tezamen met de politic in de eerste plaats op grond van 
art. 53 OWiG een onderzoek starten. 121  De betreffende bestuursorganen heb-
ben op grond van art. 46 lid 2 OWiG in dezen dezelfde bevoegdheden als het 
Openbaar Ministerie. De politie heeft hierbij (veelal) dezelfde bevoegdheden 
als in het kader van het strafrecht. In tegenstelling tot de strafrechtelijke pro-
cedure geldt in het Ordnungswidrigkeitenrecht het opportuniteitsbeginsel als 
uitgangspunt. Bestuursorganen kunnen op grond van art. 47 OWiG dan ook 
seponeren. 

Op grond van het Gesetz tiber Ordnungswidrigkeiten zijn de betreffende 
bestuursorganen op grond van art. 65 OWiG bevoegd tot het opleggen van 
boetes (de `Geldbusse'). De boete bedraagt volgens par. 17 lid 1 OWiG mi-
nimaal 10 Duitse marken en maximaal 2000 Duitse marken, tenzij de wet 

119 Sinds 1949 in het Wirtschaftsstrafgesetz van 29 juli 1949, maar als algemene regeling 
sinds 25 maart 1952 in het Gesetz iiber die Ordnungswidrigkeiten, BGB1. I, 1952,177. Ein-
fiihrungsgesetz zum Gesetz Ober Ordnungswidrigkeiten 24 mei 1968, BGB1. I, p. 481 en 
bij het Einfuhrungsgesetz zum Strafgesetzbuch 2 maart 1974, BGB1. I, p. 469,535. 

120 Zie hierover At. Hartmann en P.M. van Russen Groen, Contouren van het bestuurs-
strafrecht, (diss. EUR), Deventer, p. 122-123. 

121 Zie uitgebreid P.J.P. Tak, a. w., p. 27-50. Zie (evens de nadere uitwerking in de Richtli-
nien fin-  das Strafverfahren und das Bussgeldverfahren' (RiStBV), van 21 december 
1976, BAnz. Nr. 245, geldend vanaf 1 januari 1977. 
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anders bepaalt. Van de laatst genoemde mogelijkheid tot een hogere wette-
lijke strafbedreiging is met name in de economische wetgeving gebruik ge-
maakt. Op basis van die wetgeving kunnen zeer hoge boetes worden opge-
legd. 122  

Bij lichte Ordnungswidrigkeiten kan door het bestuursorgaan op grond 
van art. 56 OWiG in plaats van de boete ook een waarschuwing worden ge-
geven, eventueel met daaraan verbonden een klein geldbedrag ('Verwar-
nungsgeld'). Daarnaast bestaat op grond van art. 29a OWiG de mogelijkheid 
om het wederrechtelijk verkregen voordeel te ontnemen. Het ontnemen van 
het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt in beginsel geacht te zijn op-
genomen in de hoogte van de op te leggen geldboete (art. 17 lid 4 OWiG). 
De bevoegdheid van art. 29a OWiG, 'Veda11 eines Geldbetrages', kan dan 
ook alleen worden toegepast indien geen boete wordt opgelegd. 123  

Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de opgelegde boete, kan de-
ze op grond van art. 67 OWiG beroep aantekenen ('Einspruch'). Het be-
stuursorgaan kan dan na toetsing van het betreffende besluit de boete intrek-
ken, veranderen, in stand laten of de zaak seponeren. Indien de opgelegde 
boete in stand blijft, is het bestuursorgaan op grond van art. 69 OWiG ver-
plicht de zaak over te dragen aan het Openbaar Ministerie. Deze kan dan 
vervolgens de zaak aanbrengen bij de strafrechter. Daarnaast kan het Open-
baar Ministerie de zaak ook van het betrokken bestuursorgaan overnemen in 
geval van samenhang met strafrechtelijke feiten of als er aanknopingspunten 
zijn dat de betreffende overtreding toch als strafbaar feit dient te worden 
aangemerkt. Het Openbaar Ministerie kan echter de zaak na onderzoek we-
derom naar het betrokken bestuursorgaan verwijzen. 

De gerechtelijke procedure kan zowel op tegenspraak als schriftelijk 
worden behandeld, waarbij het laatst genoemde het minst gebruikelijk is. 
Indien een gerechtelijke procedure wordt aangevangen verloopt deze vol-
gens de regels van het strafprocesrecht (in het bijzonder de procedure na 
verzet tegen het `Strafbefehr), echter het besluit tot het opleggen van de 
boete vormt evenwel de inzet van het geding (art. 82 OWiG) en de vereen-
voudigde procedurele regels van het Ordnungswidrigkeitengesetz zijn van 

122 Volgens Gohler bereikt het maximum in sommige bijzondere wetten 2 miljoen Duitse 
marken; E. Gbhler, a.w., aantekening 5 bij par. 17 OWiG. 

123 Zie E. GMler, a.w., aantekening 1-10 bij par. 29a OwiG; Justus Benseler, 'Bundesrepu-
blik Deutschland', in: M. Kilchling ind G. Kaiser (red.), Moglichkeiten der Gewinnab-
schopfung zur Bektimpfung der Organisierten Kriminalitat, Freiburg i. Br. 1997, P.  7- 
60, i.h.b. p. 12; D. Roef, Woordeelsontneming via het Ordnungswidrigkeitengesetz', in: 
M. Faure en Th. de Roos (red.), De berekening van het wederrechtelijk verkregen voor-
deel uit milieudelicten, Den Haag 1998, p. 139-159 en M.J. Borgers, a.w., p. 69. 
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toepassing, waardoor de procedure toch een meer bestuursrechtlijk karakter 
heeft. 

De procedure bij de Ordnungswidrigkeiten heeft dus directe verbin-
dingen met het strafrecht. In de loop der jaren is die band met het strafrecht 
versterkt door diverse aanpassingen van het Ordnungswidrigkeitengesetz die 
bestaan uit de overname van identieke bepalingen (zoals bijvoorbeeld om-
trent poging en noodweer) en de algemene beginselen van het gewone straf-
en strafprocesrecht en uit de van toepassingverklaring van de algemene straf-
procesregels, tenzij het Ordnungswidrigkeitengesetz anders bepaalt. 124  De 
band met het strafrecht wordt nog eens benadrukt door de wijze waarop de 
afbakening met het strafrecht wordt ingevuld ten aanzien van het leerstuk 
van dubbele bestraffing voor wat betreft de samenloop tussen een 'Ord-
nungswidrigkeit' en een `Straftat' Dit wordt in het Ordnungswidrigkeiten-
recht opgelost door in art. 21 en 84 OWiG een voorziening te treffen die een 
duidelijk onderscheid aanbrengt tussen beide rechtsgangen. 125  Art. 21 OWiG 
bepaalt in dezen: 

4 § 21 Zusammentreffen von Straftat und Ordnungswidrigkeit 
(1) 1st eine Handlung gleichzeitig Straftat und Ordnungswidrigkeit, so wird nur das 
Strafgesetz angewendet. Auf die in dem anderen Gesetz angedrohten Nebenfolgen 
kann erkannt werden. 
(2) Im FaIle des Absatzes 1 kann die Handlung jedoch als Ordnungswidrigkeit ge-
ahndet werden, wenn eine Strafe nicht verhiingt wird.' 

De nadere uitwerking van deze bepaling wordt vormgegeven in art. 269-279 
van de Richtlinien für das Strafverfahren und das Bussgeldverfahren. 126  Art. 
84 OWiG treft eveneens een voorziening ten aanzien van een samenloop 
tussen een 'Ordnungswidrigkeil en een `Straftar Daarbij wordt een voor-
ziening getroffen voor de situatie dat reeds op het betreffende feit is beslist, 
waarbij men aansluit bij de formele rechtskracht van het terzake genomen 
besluit: 

124 Zie respectievelijk onder andere art. 10 (opzet en culpa), 13 (poging), 14 (deelneming), 15 
(noodweer) en 16 (noodtoestand), die vrijwel identiek zijn met bepalingen uit het Strafge-
setzbuch. Ook het nulla poena-beginsel, het beginsel van de materiele waarheid en het 
onmiddellijkheidsbeginsel gelden. Vgl. art. 46 lid I. 

125 T. Weigend verwijst op dit punt naar art. 103 lid 3 Grundgesetz: 'Niemand darf wegen 
derselben Tat ant Grund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden'. T. 
Weigend, tap., p. 114. 

126 Zie noot 121 supra. Zie meer uitgebreid hierover JAW. Lensing, Ne his in idem in straf-
zaken: een rechtsvergelijkende en intemationaalstrafrechtelijke orientatie, pre-advies Ivor 
de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, nr. 60, Deventer 2000, p. 90-211, i.h.b. 
p. 126. 
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`§ 84 Wirkung der Rechtskraft 
(1) 1st der BuBgeldbescheid rechtskraftig geworden oder hat das Gericht iiber die Tat 
als Ordnungswidrigkeit oder als Straftat rechtskraftig entschieden, so kann dieselbe 
Tat nicht mehr als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden. 
(2) Das rechtskraftige Urteil iiber die Tat als Ordnungswidrigkeit steht auch ihrer 
Verfolgung als Straftat entgegen. Dem rechtslcraftigen Urteil stehen der BeschluB 
nach § 72 und der BeschluB des Beschwerdegerichts iiber die Tat als Ordnungs-
widrigkeit gleich.' 

De `hardheid' van de formele rechtskracht is echter beperkt in geval uit 
nieuwe feiten blijkt dat de Ordnungswidrigkeit opgevat kan worden als 
`Straftat' . In dat geval kan toch vervolging voor het betreffende strafbare feit 
worden ingesteld. 127  

De tenuitvoerlegging van de boete ten slotte verloopt op grond van art. 
90 lid 1 OwiG, voorzover het een boete betreft opgelegd op federaal niveau, 
via de in het Duitse recht bestaande algemene bestuursrechtelijke regeling 
voor de tenuitvoerlegging van besluiten. 128  Indien de boete is opgelegd door 
een deelstatelijk bestuursorgaan geldt op dit punt de betreffende deelstatelij-
ke regeling. De tenuitvoerlegging van gerechtelijke besluiten verloopt op 
grond van art. 91 OWiG volgens de regels van het strafprocesrecht. Wordt 
door de betrokkene niet betaald, dan is het betreffende gerecht op grond van 
art. 96 OWiG na een bepaalde termijn bevoegd de betrolckene voor maxi-
maal 3 maanden te gijzelen ('Erzwingungshafe). Dit betekent dat met dit 
dwangmiddel slechts wordt beoogd af te dwingen dat de boete alsnog wordt 
voldaan. De periode van gijzeling treedt derhalve niet in de plaats van de 
opgelegde boete. Deze procedure verloopt via de regels van het strafproces-
recht. 

4.3 	Engeland en Wales 

In tegenstelling tot de continentale rechtsstelsels ontbreekt er in Engeland en 
Wales een centraal orgaan .dat exclusief verantwoordelijk is voor de opspo-
ring en vervolging van strafbare feiten, maar zijn diverse instanties en perso-
nen hiervoor verantwoordelijk. De opsporing en vervolging van strafbare 
feiten kan plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van onder andere de po-
litie (de meeste strafbare feiten), de Crown Prosecution Service (in sommige 
andere gevallen), de Inland Revenue (inzake van fiscale strafbare feiten), the 

127 E. Gohler, a.w., p. 775. 
128 Onder verwijzing naar het Verwaltungs-Vollstreckungsgesetzes van 27 april 1953 

(BGB1. I, S.157). 
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Customs and Excise (inzake strafbare feiten op het gebied van de omzetbe-
lasting en drugsdelicten), the Department of Health and Social Security (in-
zake frauduleuze gedraging specifiek op het gebied van gezondheidszorg en 
sociale zekerheid), the Serious Frauds Office (inzake zeer omvangrijke frau-
dezaken), lokale instanties (inzake strafbare feiten op het gebied van voed-
sel- en gezondheidsvoorschriften) en burgers (inzake willekeurig welt straf-
baar feit hen betreffend). 

De meeste zaken worden opgespoord en vervolgd door de politic. Ech-
ter, sinds oktober 1986 wordt de feitelijke uitvoering van de vervolging van 
de opgespoorde en voor vervolging in aanmerlcing komende strafbare feiten 
uitgevoerd door de Crown Prosecution Service. I29  Zowel de politic als de 
Crown Prosecution Service hebben een discretionaire bevoegdheid tot ver-
volging. Dit impliceert dat er ook mogelijkheden zijn om de zaak buitenge-
rechtelijk af te doen. 

De politic heeft als belangrijkste vervolgende instantie vier mogelijkhe-
den om de zaak buitengerechtelijk af te doen. In de eerste plaats kan op 
grond van de discretionaire bevoegdheid tot vervolging simpelweg geen ver-
volging worden ingesteld, omschreven als 'no further action' (N.F.A.). Dit 
komt neer op het seponeren van de voorliggende zaak zonder nadere voor-
waarden, indien een toetsing aan de criteria voor vervolging (is er voldoende 
bewijs en is vervolging in het algemeen belang) negatief uitvalt. 13°  

Een tweede mogelijkheid is het geven van een formele waarschuwing. 
In het Home Affairs - Third Report, Alternatives to Prison Sentences, 28 
July 1998, wordt deze mogelijkheid omschreven als: 'A police caution is a 
formal warning, given orally, by a senior police officer, and can be used 
where an offender admits guilt, where there is sufficient evidence for a rea-
listic prospect of conviction, where the offender consents, and where it does 
not seem to be in the public interest to instigate criminal proceedings'. De 
mogelijkheid komt crop neer dat de verdachte wordt gezegd dat het gedrag 
niet weer mag voorkomen, maar dat er wel aantekening van het feit wordt 
gemaakt. Bij een eventuele volgende keer zal bij de beslissing omtrent wel 

129 Deze instantie werd ingevoerd op grond van the Prosecution of Offences Act 1985, 
section I en 3(2)(a). De reden hiervoor bestond hoofdzakelijk uit het bewerkstelligen 
van een onafhankelijke instantie voor de beoordeling van ingestelde vervolgingen. Zie 
ook section 6(2) inzake het ovememen van de vervolging door andere instanties en per-
sonen. 

130 Zie A. den Hartog en E.F. Stamhuis, a.w., p. 84, die voor eel nadere normering verwij-
zen naar de Annex C van de Home Office Circular 59/1990 en de Hampshire Consta-
bulary Prosecusion Policy Amendment 2 van 1993, par. 4.1. Zie [evens Zie M. Davies, 

Croall and J. Tyrer, Criminal Justice, Second Edition, London and New York 1998, 
p. 128-129. 
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of niet vervolging daarmee rekening worden gehouden. Aan de hand van de 
afwegingsfactoren, opgenomen in de Home Office Circular 18/1994 en the 
National Standards for Cautioning, wordt overwogen of de waarschuwing in 
overeenstemming is met het algemeen belang. 13I  In beginsel ontworpen als 
een alternatief voor de vervolging van jeugdigen, wordt deze afdoeningsmo-
gelijkheid tegenwoordig ook gebruikt in reguliere strafzaken. 132  Daarnaast 
bestaat er voor jeugdigen sinds 1998 een specifieke regeling inzake repri-
mandes en waarschuwingen. 133  Voorwaarde voor een formele waarschuwing 
in dat geval is tevens dat de ouders toestemming te verlenen. Nieuw is ook 
dat wordt geexperimenteerd met 'restorative justice conferences' als onder-
deel van de cautioning-praktijk. Daarbij worden vergelijkbare setting tussen 
daders en slachtoffers gecreeerd als bij mediation in de Nederlandse situa- 
tie. 134 

In de derde plaats kan de politie de zaak afdoen met een informele 
waarschuwing of 'instant caution' . 135  De mogelijkheid komt erop neer dat de 
verdachte wordt gezegd dat het gedrag niet weer mag voorkomen, omdat dan 
wel tot vervolging zal worden overgegaan. Deze mogelijkheid heeft echter 
geen officiele status. 

Ten slotte kan melding worden gemaakt van de zogenaamde 'fixed pe-
nalty notices' in het kader van de verkeerswetgeving. I36  Dit zijn kennisge-
vingen waarbij de politie de verdachte wijst op de geconstateerde verkeers-
overtreding, waarna aan de verdachte de mogelijkheid wordt geboden om 
een vast geldbedrag te betalen. Indien geen verdachte aanwezig is, wordt de 
kennisgeving op het voertuig achtergelaten. Betaling client . daarbij te ge-
schieden bij een ambtenaar van het Magistrates' Court ('the fixed penalty 
clerk') binnen de betreffende regio. Indien het een feit betreft waarvan aan-
tekening kan worden gemaakt op het rijbewijs in verband met het in Enge- 

131 Zie hierover nader J. Sprack, a.w., p. 65-66 en C. Elliot and F. Quinn, English Legal 
System, Harlow 2000, P.  259-260. 

132 Zie de Home Office Circular 18/1994. De omvang van het totaal van zaken op deze 
wijze afgedaan door de politie bedraagt ongeveer 15 % van alle behandelde zaken. Zie 
voor een overzicht Suzannah Sisson and colleagues, 'Cautions, court proceedings and 
sentencing England en Wales 1998', Home Office SB Issue 21/99, 11 November 1999. 
Zie nader M. Davies, H. Croall and J. Tyrer, a.w., p. 129-134 en J. Sprack, Emmins on 
Criminal Procedure, Eighth Edition, London 2000, p. 65. 

133 J. Sprack, a.w., p. 66-67, waar melding wordt gemaakt van de Sections 65 en 66 van de 
Crime and Disorder Act 1998. 

134 Zie hierover het Home Affairs - Third Report, Alternatives to Prison Sentences, 28 July 
1998. 

135 A. den Hartog en E.F. Stamhuis, a.w., p. 85, die melding maken van the Home Office 
Circular 59/1990, waarin deze afdoeningsmogelijkheid staat omschreven. 

136 J. Sprack, a.w., p. 67-68. 
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land en Wales geldende strafpuntensysteem, dient de verdachte zijn rijbewijs 
voor aantekening in te leveren. 137  De verdachte heeft de mogelijkheid om 
binnen 21 dagen te betalen of te verzoeken om gehoord te worden. In het 
laatste geval wordt de politie op de hoogte gebracht welke vervolgens kan 
besluiten tot het verzoeken tot het dagvaarden van de verdachte op de regu-
liere wijze. Indien de verdachte niet betaalt, noch gehoord wil worden, wordt 
de opgelegde boete met de helft verhoogd en wordt deze geind als ware het 
een opgelegde geldboete. Opgelegde geldboetes worden ingevorderd en ver-
haald door de Magistrates' courts. Deze hebben diverse bevoegdheden ow 
betaling van de geldboetes af te dwingen. 138  Ook vervangende hechtenis be-
hoort tot de mogelijkheden indien betaling uitblijft en geen van de andere 
wijzen van invordering en verhaal in een betaling hebben geresulteerd of 
onaannemelijk is dat deze tot betaling zouden hebben geleid. 139  Echter, deze 
sanctie wordt de laatste jaren steeds minder toegepast. i4°  In eerste instantie 
waren de 'fixed penalty notices' slechts bedoeld ow parkeerovertredingen 
buitengerechtelijk af te doen. In de afgelopen jaren is het bereik daarvan 
echter uitgebreid tot diverse lichte verkeersovertredingen, waarbij de hoogte 
van de op te leggen boetes kan oplopen tot ongeveer 40 Engelse Ponden. 141  

137 Zie hierover nader J. Sprack, a. w., p. 394-399. 
138 Zo worden in het Home Affairs - Third Report, Alternatives to Prison Sentences, 28 July 

1998, genoemd: 
1 review the level of fine and remit all or part of it if the imposing court was not awa- 

re of the offender's means or if there has been a change in circumstances; 
2 issue a distress warrant; 
3 order a deduction from income support; 
4 make a money payment supervision order; 
5 make an attachment of earnings order; 
6 make an attendance centre order where the defaulter is aged under 25; 
7 take enforcement action in the High Court or County Court; or 
8 order detention at the courthouse or police station or order overnight detention at a 

police station. 
Vgl. C. Whittaker and A. Mackie, 'Enforcing Financial Penalties', Home Office Re-
search Study nr. 165, London 1997, p. 5-12. 

139 Op grond van art. 82 juncto 83 lid 4 van de Magistrates' court Act 1980. 
140 Dit is hoofdzakelijk te danken aan de uitspraak R v Oldham Justices and another; ex 

pane Cawley and other applications, Queens Bench Division, 30, 31 October, 28 No-
vember 1995, (1996), 160 J.P. 133, want-in is uitgemaakt dat bij het opleggen van ver-
vangende hechtenis vooraleerst gemotiveerd moet worden waarom andere invordering-
en verhaalsmogelijkheden hebben gefaald. Verder heeft daartoe bijgedragen dat nadere 
alternatieven, zoals community service orders, curfew orders of een driving disqualifi-
cation, zijn opgenomen in de Crime (Sentences) Act 1997. Zie het Home Affairs - Third 
Report, Alternatives to Prison Sentences, 28 July 1998 en C. Whittaker and A. Mackie, 
a.w., p. xi en 38-40. 

141 Zie the Road Traffic Offenders Act 1988, schedule 3 en J. Sprack, ow., p.67. 
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Ook de Crown Prosecution Service heeft de mogelijkheid om de vervolging 
te stoppen, hetgeen in wezen neer komt op de bevoegdheid tot seponeren. 142  
Ook hierbij geldt dat verdere vervolging mogelijk is indien in de zaak nieuw 
bewijsmateriaal bekend wordt. Naast deze sepotmogelijkheid heeft deze in-
stantie geen verdere buitengerechtelijke bevoegdheden. 143  

4.4 	Schotland 

Schotland neemt een aparte plaats in binnen het Verenigd Koninkrijk. Niet 
alleen is het Schotse rechtssysteem gebaseerd op eigen materieel en formeel 
strafrechtelijke regelgeving, het rechtssysteem heeft eveneens een specifiek 
institutioneel kader. 144  Binnen het Schotse rechtssysteem speelt de 'public 
prosecutor' in de vorm van de Crown Office and Procurator Fiscal Service 
een belangrijke rol. Door een centrale instantie voor de vervolging van straf-
bare feiten verschilt het Schotse systeem nadrukkelijk van `andere' An-
gelsaksische rechtssystemen, zoals het hiervoor beschreven rechtssysteem 
van Engeland en Wales. 145  

De Procurator Fiscal is een centrale persoon voor wat betreft het instel-
len van de vervolging. Deze heeft in hoofdzaak de mogelijkheid tot al dan 
niet vervolgen. Vervolging door burgers is mogelijk, maar komt echter bijna 
niet meer voor in het Schotse rechtssysteem. 146  Het vervolgingsrecht is daar-
bij gebaseerd op het opportuniteitsbeginsel. Afwegingsfactoren bij de beslis-
sing tot al dan niet vervolgen zijn naast bewijstechnische aspecten het alge-
meen belang. Op grond van het opportuniteitsbeginsel heeft de Procurator 
Fiscal diverse mogelijkheden om de voorliggende zaak ook buitengerechte-
lijk af te doen. 

Binnen het Schotse rechtssysteem heeft de Procurator Fiscal vijf bui-
tengerechtelijke afdoeningmogelijkheden. 147  In de eerste plaats kan deze be- 

142 The Prosecution of Offences Act 1985, section 23(3). De omvang van het totaal van 
geseponeerde zaken door de Crown Prosecution Service bestond in 1995-1996 uit on-
geveer 12 % van alle behandelde zaken. J. Sprack, a.w., p. 61. 

143 Zie hierover A. Ashworth, 'Developments in the Public Prosecutor's Office in England 
and Wales', European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 2000, p. 
257-282, i.h.b. p. 266. 

144 Zie uitgebreid Peter Young, Crime and criminal justice in Scotland, Edinburgh 1997 en 
Lynne MacMillan, The legal system of Scotland, Edinburgh 1995. 

145 Zie in dezen uitgebreid A. den Hartog en E.F. Stamhuis, a.w., p. 121-184. 
146 Zie hierover art. 310A van de Criminal Justice (Scotland) Act 1995 (c. 20), dat stelt: 

'Except where any enactment otherwise expressly provides, all prosecutions under this 
Part of this Act shall be brought at the instance of the procurator fiscal.' 

147 A. den Hartog en E.F. Stamhuis, a.w., p. 141-147. Ook de politie heeft in deze afgeleide 
buitengerechtelijke afdoeningmogelijheden. Hiervan wordt op een enkele plaats in het 
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sluiten tot het niet vervolgen van de verdachte, het zogenaamde 'no pro'. 
Deze wijze van afdoening kan worden opgevat als een onvoorwaardelijk 
sepot en is in de regel gebaseerd op de afweging dat in de voorliggende zaak 
onvoldoende bewijs aanwezig wordt geacht, dan wel de ernst van het voor-
liggende feit in verhouding tot het belang van vervolging (mede gezien de 
werklast) te gering wordt geacht. Deze beslissing wordt in ongeveer 15% 
van de gevallen genomen. 148  
In de tweede plaats kan door de Procurator Fiscal worden besloten tot het 
geven van een zogenaamde 'fiscal warning', een formele waarschuwing. 
Deze waarschuwing vindt plaats in gevallen dat vervolging disproportioneel 
moet worden geacht en ook preventief effect is te verwachten van een waar-
schuwing. De waarschuwing kan zowel schriftelijk als mondeling worden 
gegeven en wordt slechts intern geregistreerd. net  bekennen van het strafba-
re feit vormt geen voorwaarde. Den Hartog en Stamhuis rnaken melding van 
een percentage van 5% van de gevallen die op deze wijze worden afge-
daan. 149  

In de derde plaats kan de Procurator Fiscal een zogenaamde 'fiscal fine' 
opleggen. Deze boete, gebaseerd op art. 302 van de Criminal Procedure 
(Scotland) Act en in 1988 in het Schotse rechtssysteem ingevoerd, kan wor-
den opgelegd voor lichte delicten die anders in het zogenaamde District 
Court — het laagste gerecht waarbij leken rechtspreken — zouden kunnen 
worden berecht. De Procurator Fiscal heeft een zelfstandige bevoegdheid om 
boetes op te leggen, welke op grond van richtlijnen zijn beperkt tot feiten 
van minder ernstige aard. De maximum op te leggen boete is momenteel 
beperkt tot 200 Pond (art. 302 lid 7 CPA juncto art. 225 lid 1 CPA). Het be-
kennen van het strafbare feit vormt daarbij geen voorwaarde. Betaling 
(eventueel van een eerste tennijn) dient plaats te vinden binnen 28 dagen. 
Deze termijn kan in de specifieke aanzegging ruimer zijn gesteld (art. 302 lid 
1, sub c CPA). Dat is de reden waarom de fiscal fine ook wordt omschreven 
als de 'conditional offer of fixed penalty'. Bij het uitblijven van betaling 
volgt in de regel vervolging voor het District Court. Den Hartog en Stamhuis 
maken melding van een percentage van 5% van de gevallen die op deze wij-
ze worden afgedaan. 15°  

navolgende melding gemaakt. Zie verder A. den Hartog en E.F. 
143. 

148 A. den Hartog en E.F. Stamhuis, a.w., p. 143, onder verwijzing 
tional Audit Office en de Crown Office and Procurator Service. 
deze sepotmogelijkheid (uiteraard) voor. 

149 A. den Hartog en E.F. Stamhuis, ow., p. 144. 
150 A. den Hartog en E.F. Stamhuis, a. w., p. 144, noot 57. 
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In de vierde plaats heeft de Procurator Fiscal de mogelijkheid om in ver-
keerszaken buitengerechtelijk een zogenaamde 'conditional offer of fixed 
penalty' op te leggen. 151  Deze bevoegdheid is opgenomen in art. 75-77 van 
de Road Traffic Offenders Act 1988. Ook hierbij dient betaling plaats te vin-
den binnen een bepaalde termijn, die bij overschrijding leidt tot vervolging. 

In aansluiting op het voorgaande moet tevens melding worden gemaakt 
van de 'fixed penalty notice'. Op grond van art. 52 van de Road Traffic Of-
fenders Act 1988 wordt deze sanctie omschreven als: 'a notice offering the 
opportunity of the discharge of any liability to conviction of the offence to 
which the notice relates by payment of a fixed penalty (...)'. De hoogte van 
deze 'fixed penalty' is op grond van art. 53 van de Road Traffic Offenders 
Act 1988, 24 of 12 Pond. Op grond van art. 54 lid 2 van de Road Traffic Of-
fenders Act 1988 is deze bevoegdheid toebedeeld aan opsporingsambtenaren 
in geval zogenaamde 'notices on-the-spot or at a police station'. Deze be-
voegdheid lijkt sterk op die van het opleggen van een 'conditional offer of 
fixed penalty'. Ook hierbij geldt dat indien met wordt betaald, tot vervolging 
voor het District Court wordt overgegaan. 

Ten slotte kunnen in plaats van het instellen van vervolging ook nog 
andere vormen van hulpverlening worden aangewend onder de noemer 'di-
version'. In eerste instantie bestond deze buitengerechtelijke afdoening uit 
doorverwijzing naar het maatschappelijk werk, later zijn hier ook andere 
projecten, zoals het starten van een psychiatrische behandeling aan toege-
voegd. De laatste jaren wordt ook geopteerd voor wat wordt omschreven als 
'reparation and mediation'. Deze bevoegdheid is slechts gebaseerd op de 
discretionaire bevoegdheid van de Procurator Fiscal. Dat maakt dat voor-
waarden, voorzieningen en rechtsgevolgen in zekere zin onduidelijk zijn en 
bepaald worden door de praktijk. Vast staat dat instemming van de verdachte 
een voorwaarde is. Wijst de verdachte het aanbod af, dan kan de Procurator 
Fiscal mogelijk andere buitengerechtelijke afdoeningswijzen hanteren, dan 
wel tot vervolging overgaan. Den Hartog en Stamhuis maken melding van 
een percentage van 1% van de gevallen die op deze wijze worden afge-
daan. 152  

151 Ook de politie heeft sinds 1988 een soortgelijke afgeleide bevoegdheid voor lichte ver-
keersovertredingen. Zie A. den Hartog en E.F. Stamhuis, a.w., p. 142. 

152 A. den Hartog en E.F. Stamhuis, a.w., p. 146, noot 63. 
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4.5 	Evaluatie 

In het voorgaande zijn de buitengerechtelijke afdoeningsmogelijkheden in 
enkele ons omringde landen beschreven. Daarmee werd beoogd een beeld te 
vormen van datgene wat andere rechtssystemen aan oplossingen hebben ge-
troffen in het kader van de buitengerechtelijke afdoening. Duidelijk is dat in 
alle rechtssystemen van de beschreven landen buitengerechtelijke afdoe-
ningsmogelijkheden bestaan. Gezien de beschreven voorbeelden maakt het 
daarbij geen verschil of het gehanteerde uitgangspunt ten aanzien van de 
vervolgingsbeslissing nu gebaseerd is op het opportuniteitsbeginsel (Enge-
land, Wales en Schotland) of het legaliteitsbeginsel (Duitsland). Vele van de 
buitengerechtelijke afdoeningsmogelijkheden lijken op de in het Nederland-
se rechtssysteem bestaande afdoeningsmogelijkheden. Het gaat daarbij 
eveneens om een vereenvoudigde afdoeningswijze van in de regel eenvoudi-
ge en frequent voorkomende strafbare feiten, die bij rechterlijke afdoening 
een zeer groot beslag op de zittingscapaciteit zouden leggen. 

Opvallend echter is dat in verschillende van de beschreven landen de 
vervolgende instantie beschikt over een al dan niet beperkte mogelijkheid tot 
het opleggen van boetes. In Duitsland is de boete-oplegging gebaseerd op 
het Gesetz fiber Ordnungswidrigkeiten. Opvallend bij het systeem van de 
Ordnungswidrigkeiten is dat lokale autoriteiten de bevoegdheid hebben toe-
bedeeld gekregen om boetes op te leggen, waarbij de op te leggen boetes 
zeer hoog kunnen zijn. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om op deze 
wijze wederrechtelijk verkregen voordeel te ontnemen. De strafrechtelijke 
autoriteiten hebben in eerste instantie geen bemoeienis met de afhandeling 
van feiten in het kader van het Gesetz fiber Ordnungswidrigkeiten. Deze 
aparte raam- of kaderwet inzake het opleggen van boetes is dogmatisch in 
beginsel dan ook niet onder het reguliere strafrecht te plaatsen, maar vormt 
een specifieke categorie van bepalingen, wake soms wordt omschreven als 
tlebenstrafreche of Werwaltungsstrafreche. Maar de band met het regulier 
strafrecht is niet geheel verbroken. Vele typisch strafrechtelijke voorwaar-
den, voorzieningen en rechtswaarborgen zijn in het Ordnungswidrigkeiten-
gesetz geIncorporeerd. Daarnaast blijkt de band met het strafrecht bij het 
instellen van beroep door de betrokkene. De vervolgprocedure verloopt dan 
vervolgens via de strafrechtelijke kanalen. Dit geldt in beginsel ook voor wat 
betreft een eventuele invordering van de opgelegde boete. 

In de eerste plaats kan worden opgemerkt dat het systeem van het Ord-
nungswidrigkeitengesetz een zeer ruim toepassingskader oplevert. Niet at-
teen zijn vele bestuursorganen bevoegd tot het opleggen van sancties in dat 
kader, ook kunnen deze hoge boetes opleggen en wederrechtelijke verkregen 
voordeel ontnemen. De voordelen van de bestuurlijke afdoening lijken daar- 
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bij op het eerste gezicht evident, maar de wijze waarop de procedure is inge-
richt — bezwaar en beroep waarbij de laatste fase verloopt via het strafrech-
telijke kanaal — maakt dat veel van de effectiviteit en efficiency van de ver-
eenvoudigde afdoening verloren gaan. 153  Daarnaast maakt de dubbele afhan-
delingsmogelijkheid en normering (bezwaar via het Ordnungswidrigkeiten-
gesetz en beroep via het reguliere strafrecht) deze wijze van buitengerechte-
lijke afdoening vanuit systematisch opzicht niet erg inzichtelijk en transpa-
rant. 

Een inzichtelijker systeem komt voor binnen het Schotse rechtssysteem. 
Het gaat hierbij om de 'fiscal fine', de 'conditional offer of fixed penalty' en 
de 'fixed penalty notice'. Deze sancties worden na verloop van een termijn 
executeerbaar. Daarbij moet worden aangetekend dat deze buitengerechtelij-
ke afdoeningsmogelijkheden de mogelijkheid bieden om, indien de ver-
dachte met betaalt, toch vervolging in te stellen. Men zou deze variant kun-
nen omschrijven als een transactiemogelijkheid waarbij de aangeboden 
transactie na verloop van tijd executoir wordt. Een dergelijke afdoeningsmo-
gelijkheid heeft voordelen die liggen op het vlak van de effectiviteit, maar 
neemt niet alle nadelen weg die zijn verbonden aan een dergelijke afdoe-
ning. 154  

In Engeland en Wales ontbreekt een dergelijk boetesysteem en heeft 
men een soort transactieprocedure in de vorm van de 'fixed penalty notices' 
voor lichte verkeersdelicten. De afhandeling via deze procedure is daarbij, 
gelijk de Nederlandse transactieprocedure, afhankelijk van de acceptatie van 
de verdachte. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Ashworth recent hier-
over stelt dat het systeem van het opleggen van boetes, zoals hiervoor be-
schreven in het Duitse en Schotse rechtssysteem, wellicht een goed alterna-
tief zou kunnen zijn tegen het uitdijende strafrecht in Engeland en Wales. 155  

5 	De boete in het Gemeenschapsrecht 

5.1 	De bestuurlijke boete en het Gemeenschapsrecht 

Van belang in verband met de normering van de buitengerechtelijke proce- 
dure is ook de normering zoals deze bij de boete-oplegging in het kader van 
de handhaving van de Europese regelgeving wordt toegepast. De handha- 

153 D. Van Daele, a.w., p. 312-313. 
154 Zie nader par. 8 infra. 
155 A. Ashworth, 'Is the Criminal Law a Lost Cause?', Law Quarterly Review 2000, p. 255. 
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vingsbevoegdheden (toezicht, opsporing en het opleggen van sancties) zijn 
daarbij verdeeld over (instellingen en organen van) de Gemeenschap en (in-
stanties van) de 1idstaten. Dit wordt wel omschreven als het zogenaamde 
`gedeelde bestuur' bij de handhaving. Deze `deling' geldt in het bijzonder 
voor de uitoefening van handhavingstoezicht en het opleggen van niet-
strafrechtelijke sancties in het kader van het Gemeenschapsrecht. Voor wat 
betreft het laatste betekent dit dat in geval van schending van het Gemeen-
schapsrecht niet-strafrechtelijke sancties door zowel de instellingen en in-
stanties van de Gemeenschap, als die van de lidstaten kunnen worden opge-
legd. De strafrechtelijke handhaving van het Gemeenschapsrecht (waaronder 
het opleggen van strafrechtelijke sancties) blijft voorbehouden aan de lid-
staten. 156  In het navolgende wordt ingegaan op het opleggen van de genoem-
de sancties, in het bijzonder boetes, en de daarbij toepasselijke normering op 
Gemeenschapsniveau. 

De bestuurlijke boete speelt binnen het Gemeenschapsrecht op twee 
terreinen een belangrijke m1. 157  In de eerste plaats speelt de boete een be-
langrijke rol in het kader van het Europese mededingingsrecht. De Europese 
Commissie is in dezen bevoegd om op grond van de verordeningen en richt-
lijnen ex art. 83 EG-verdrag aan ondernemingen, naast dwangsommen, boe- 

156 De strafrechtelijke handhaving wordt echter de laatste jaren sterk beinvloed door het 
Gemeenschapsrecht, in het bijzonder op intergouvemementeel vlak binnen de zoge-
naamde `Derde pijler', waar diverse initiatieven worden ondemomen tot nadere harmo-
nisatie van de strafrechtelijke wetgeving. Zie hierover J.A.E. Vervaele, Rechtshandha-
ving van het gemeenschapsrecht: een boedelscheiding tussen de eerste en de derde pu-
ler?, NJB 1995, p. 1298-1305; H. de Doelder, 'Europese rechtshandhaving', in: AIM. 
van Mierlo en J.H. Wansink (red.), Zilver voor de Gouden Fonnule, Deventer 1998, p. 
143-159 en G.J.M. Corstens, `Strafrechtspleging na het Verdrag van Amsterdam', NJB 
1999, p. 803-808. Het gaat daarbij met name Urn fraude- en corruptiebestrijding. Zie in 
dezen het verdrag of de overeenkomst aangaande de beschembng van de financiele be-
langen van de Europese Gemeenschappen van 26 juli 1995 (PbEG 1995, C 316/Trb. 
1995,289); Kamerstukken /1 1998-1999, 26 656, nr. 1 en A.R. Hartmann, 'Fraude in het 
kader van de Europese Unie, in: H.J.B. Sackers en P.A.M. Mevis (red.), Fraudedelic-

ten, Zwolle 2000, p. 175-193. 
157 Zie C. van Acker, Communautaire sanctionering van ondememingen, Antwer-

pen/Deventer 1986; I.A.E. Vervaele, 'Administratieve sanctiebevoegdheden van en in de 
Gemeenschap. Naar een systeem van Europese bestuurssancties?', in: J.A.E. Vervaele 
(red.), Bestuursrechtelijke toepassing en handhaving van gemeenschapsrecht in Nederland, 

Deventer 1993, p. 167-211 en AR. Hartmann en P.M. van Russen Groen, o w., p. 97- 
105. Naast de genoemde terreinen bestaan ook boetebevoegdheden op enkele specifieke 
terreinen van het EG-recht. Zie bijvoorbeeld art. 75 lid I EG-verdrag en de daarop ge-
baseerde Vo. 11/60 en Vo. 1017/68 en de boetebevoegdheden op grond van art. 47, 54, 
58-59, 64-66 EGKS-verdrag en art. 83 EGA-verdrag. Op deze plaats blijft een beschrij-
ving van de genoemde mogelijkheden, gezien de geringe omvang van de toepassing 
hiervan, buiten beschouwing. 
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tes op te leggen in geval van verboden kartels en het misbruik van machtspo-
sitie. Deze bevoegdheid is nader uitgewerkt in Verordening 17 van de Raad 
van 6 febniari 1962, inzake de toepassing van de voormalige art. 85 en 86 
van het EG-verdrag. 158  

In de tweede plaats neemt de bestuurlijke boete een belangrijke plaats in 
bij de bescherming van de financiele belangen van de Gemeenschap. Binnen 
de eerste pijler is dienaangaande de kaderverordening 2988/95 van 18 de-
cember 1995 (PbEG 1995 L 312) tot stand gekomen. 159  Het doel van de ver-
ordening, zoals vermeld in de considerans, is een effectieve bestrijding van 
EU-fraude mogelijk te Timken door een gemeenschappelijk juridisch kader te 
scheppen. Dit juridisch kader vormt de leidraad voor de lidstaten en de 
Commissie bij de bestuursrechtelijke aanpak daarvan. In de verordening zijn 
algemene bepalingen opgenomen ter zake van de uitoefening van controles 
en het opleggen van bestuursrechtelijke maatregelen en sancties, waaronder 
boetes. 

5.2 	De normering van de boete in het Gemeenschapsrecht 

De toepassing van de boete op grond van het Gemeenschapsrecht wordt op 
diverse wijzen genormeerd. Normering vindt ten eerste plaats via het secun-
daire Gemeenschapsrecht, zijnde de besluiten die zijn aangenomen door de 
instellingen van de Gemeenschap. Het gaat daarbij met name om verorde-
ningen. 

Voor wat betreft de mededingingswetgeving wordt in art. 15 Vo. 17/62 
nader aangegeven voor welke feiten de Commissie boetes mag opleggen. 
Het gaat daarbij zowel om de feiten geformuleerd in art. 81 en 82 EG-
verdrag, als om overtreding van de verplichtingen tot het verstrekken van 
informatie. Tevens geeft de verordening aan welke minimum en maximum 
boetes voor de betreffende feiten mogen worden opgelegd. De Commissie 
kan op grond van die bepalingen boetes opleggen van minimaal 1000 Euro 
en maximaal 1 miljoen Euro of 10% van de omzet van de betrokken onder-
neming. 16°  Met name de laatst genoemde boetegrens biedt de Commissie de 

158 Vo. 17/62, PbEG 1962/204. Zie verder Vo. 4064/89 betreffende de controle op concen-
traties van ondememingen en Vo. 99 van 1963 ter nadere uitwerking van art. 19 Vo. 
17/62 (het horen van belanghebbenden en derden). 

159 Zie hierover F.C.M.A. Michiels, 'Nieuwe instrumenten ter bescherming van de financi-
ele belangen van de Europese Gemeenschappen', SEW 1996, p. 362-371 en A.J.C. de 
Moor-van Vugt, `Bestuurlijke boete en EG-recht', in: H. de Doelder e.a. (red.), a.w., p. 
163-173. 

160 De berekening van de door de Commissie op te leggen boetes in het kader van art. 81 en 
82 EG-verdrag is gepubliceerd in de mededeling van 24 maart 1998, PbEG 1998, C 9, 
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mogelijkheid om zeer hoge boetes op te leggen. De laatste jaren heeft een 
vergrote aandacht voor de bestrijding van overtreding van de mededingings-
wetgeving op dit punt geleid tot een toename in omvang en hoogte van de op 
te leggen boetes.' 61  De Commissie heeft derhalve een discretionaire boete-
bevoegdheid. Art. 15 lid 2 Vo. 17/62 stelt hierbij enkel dat bij het opleggen 
van de boete rekening wordt gehouden met de zwaarte en de duur van de 
gemaakte inbreuk op het mededingingsrecht. 

In de kaderverordening 2988/95 wordt niet aangegeven welke de feiten 
zijn die bestuursrechtelijk kunnen worden gesanctioneerd, maar deze staan 
in de desbetreffende communautaire sectoriele regelingen. 162  De verordening 
geeft in art. 1 lid 2 slechts een algemene omschrijving van datgene wat als 
`onregelmatigheid' moet worden gezien. Voor wat betreft de controles en de 
op te leggen maatregelen en sancties bepaalt art. 2 lid 1 Vo. 2988/95 dat die 
voor zover nodig worden toegepast, welke `doeltreffend, evenredig en af-
schrildcend zijn, teneinde een adequate bescherming van de financiele belan-
gen van de Gemeenschappen te verzekeren'. 163  Verder geeft de verordening 
aan welke `maatregelen' en `sancties' lcunnen worden opgelegd. `Maatrege-
len' strekken er volgens art. 4 Vo. 2988/95 toe het wederrechtelijk verkregen 
voordeel te ontnemen, hetzij door (terug)betaling, hetzij door verlies van 
zekerheid. `Sancties' kunnen volgens art. 5 Vo. 2988/95 worden opgelegd in 
geval van onregelmatigheden die opzettelijk of uit nalatigheid worden be-
gaan. Het gaat dan om boetes, betaling van e,en groter bedrag dan weder-
rechtelijk is verlcregen, intrekking van een toegekend voordeel, uitsluiting 
van een voordeel, intrekking van een goedkeuring, of erkenning, verbeurd-
verklaring van een waarborgsom of andere financieel-economische sancties 
van gelijke aard en draagwijdte. 

Ten aanzien van de sancties bepaalt art. 2 Vo. 2988/95 dat deze slechts 
kunnen worden toegepast uit kracht van `een aan de onregelmatigheid voor-
afgegaan Gemeenschapsbesluit' (legaliteitsbeginsel), hetgeen samenhangt 

p. 3. Zie in dezen tevens de verzachtende omstandigheid van 'klikken' in de clementie-
regeling van de Commissie van 18 juli 1996, PbEG 1996, C 207, P.  4. 

161 Zie nader hierover H.C. Lejeune, 'Boetes voor overtredingen van het Europese kartel-
rechC, IVTER 2000, p. 229-236 onder verwijzing naar de taken T-83/91 (Tetra Pak II), 
Jur. 1994, p. 11-755 (75 niM. Euro); TACA, PbEG 1998, L 95/1 (273 mm. Euro); 
IV/35.733 (Volkswagen), PbEG 1998, L 124/60 (102 mm. Euro). 

162 Zie in dezen bijvoorbeeld Vo. 746/96 houdende bepalingen ter uitvoering van Vo. 
2078/92 betreffende landbouwprodulctiemethoden. 

163 Dit is de uitwerking van de standaardjurisprudentie op dit punt. Zie HvJ EG 21 septem-
ber 1989, 68/88 (Griekse mars), Jur. 1989, 2965. Zie tevens de uitwerking in art. 280 lid 
1 EG-verdrag inzake fraudebestrijding. 
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met het bestraffende karakter van (sommige van) de sancties. 164  Expliciete 
bevoegdheden tot het opleggen van maatregelen en sancties of de maximale 
of tninimale omvang of hoogte daarvan — in het bijzonder van de sancties — 
worden in deze verordening dus met vastgelegd. In art. 2 lid 3 Vo. 2988/95 
wordt hierover nader bepaald dat het Gemeenschapsrecht voor een juiste 
toepassing van de betrokken regeling de aard en de draagwijdte van de sane-
ties bepaalt, waarbij rekening wordt gehouden met de aard en de emst van de 
betreffende onregelmatigheid, het voordeel dat ermee genoten is en de mate 
van schuld bij de betrokkene. 

Daamaast is op deze plaats nog van belang dat in de Vo. 2988/95 wor-
den geregeld: de verjaring (art. 3), de afstemming met het strafrechtelijke 
handhaving (art. 6) en de betrokken normadressaten (art. 7). Van belang in 
dezen is met name de afstemming met de strafrechtelijke handhaving van het 
Gemeenschapsrecht in de lidstaten. Art. 6 Vo 2988/95 geeft een regeling 
voor de afstemming tussen bestuursrechtelijke financiele sancties die geen 
integrerend bestanddeel uitmaken van steunmaatregelen en strafrechtelijke 
sancties. Op grond van art. 6 Vo. 2988/95 kan de bevoegde autoriteit het 
opleggen van een bestuursrechtelijke financiele sanctie, zoals een boete, 
schorsen als tegen de betrokkene ter zake van dezelfde feiten een strafproce-
dure is ingesteld. Indien de strafprocedure niet wordt voortgezet, wordt de 
geschorste bestuursrechtelijke procedure tot het opleggen van de financiele 
sanctie hervat. Wanneer de strafprocedure is beeindigd, wordt de geschorste 
bestuursrechtelijke procedure hervat voor zover de algemene rechtsbeginse-
len zich daar niet tegen verzetten. Is dat laatste het geval dan geldt op grond 
van lid 4 van deze bepaling dat de bevoegde autoriteit erop toeziet dat de 
opgelegde sanctie ten minste gelijkwaardig is met de sanctie waarin de 
communautaire regeling voorziet, waarbij rekening kan worden gehouden 
met alle door de rechterlijke instanties ter zake van dezelfde feiten aan de-
zelfde persoon opgelegde sancties. 

Naast norrnering via het secundaire Gemeenschapsrecht wordt de toe-
passing van de boete in het Gemeenschapsrecht genormeerd op grond van de 
communautaire rechtspraak door het Europese Hof van Justitie. Voor de 
duidelijkheid is de rechtsbescherming tegen een communautaire boete als 
volgt geregeld. Tegen het besluit van het opleggen van een boete in het ka-
der van het gemeenschapsrecht kan de betrokkene (lidstaat of bur-
ger/ondememing) beroep instellen bij het Europese Hof van Justitie. Op 

164 Geheel duidelijk is de 'status' van de in art. 5 genoemde sancties niet. Zie namelijk art. 
5 lid 2, waar impliciet een onderscheid wordt gehanteerd tussen sancties in lid 1 die wel 
en die niet met strafsancties kunnen worden gelijkgesteld. Zie hierover nader F.C.M.A. 
Michiels, t.a.p., p. 369 en A.R. Hartmann en P.M. van Russen Groen, a.w., p. 97-105. 
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grond van art. 230 juncto 225 EG-verdrag kan tegen dergelijke boetes be-
roep worden ingesteld bij het Gerecht (van Eerste Aanleg), wellce blijkens 
art. 229 juncto 225 EG-verdrag volledige rechtsmacht heeft voor wat betreft 
sancties die zijn opgenomen in de verordeningen. 165  Dit betekent dat het Ge-
recht de opgelegde sanctie kan intrekken, verlagen of verhogen. Daama kan 
eventueel hoger beroep worden ingesteld bij het Europese Hof van Justitie. 
De toetsing van beide instanties heeft in de regel een marginaal karakter, 
echter bij het opleggen van sancties zijn de meningen over de precieze reik-
wijdte van de rechterlijke toetsing verdeeld. I66  De executie van de boete in 
het kader van het Gemeenschapsrecht volgt in meer dan een opzicht de lij-
nen van de wijze waarop de boete in het nationale bestuursrecht ten uitvoer 
wordt gelegd. 167  Op grond van art. 256 EG-verdrag vormen de communau-
take beschikkingen tot het opleggen van een boete een executoriale titel, 
waarvan de tenuitvoerlegging geschiedt volgens de bepalingen van burger-
lijke rechtsvordering van de betreffende lidstaat. Het gaat daarbij om in be-
ginsel om het civielrechtelijke executietraject op grond van Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering. 

Het gaat voor wat betreft de normering van besluiten tot het opleggen 
van boetes in het kader van het Gemeenschapsrecht in de rechtspraak van het 
Europese Hof van Justitie met name om wat wel wordt omschreven als de 
`algemene beginselen van Gemeenschapsreche . 168  Op grond van die juris-
prudentie worden in de eerste plaats eisen gesteld aan de voorbereiding van 
besluiten. Een besluit dient zorgvuldig te worden voorbereid, hetgeen in-
houdt dat de feiten waarop het besluit wordt gebaseerd volledig en juist die-
nen te zijn. Bij belastende besluiten dienen ook de ten gunste van de betrok-
kene sprekende feiten worden onderzocht. 169  

165 Zie tevens art. 17 Vo. 17/62. 
166 Zie hierover R. Barents en Li. Brinkhorst, Grondlijnen van Europees recht, Deventer 

1999, p. 127, onder de verwijzing naar de standaardformule, zoals opgenomen in de 
HvJ EG, zaak 138/79 (Roquette), r.o. 25, 1980,3333 en meet specifiek K. Lenaerts en 
D. Arts, Europees Procesrecht, Antwerpen/Apeldoorn 1999, p. 394-398 en 1-IC. Lejeu-
ne, tap., p. 234. 

167 Zie ook I-LC. Lejeune, tap., p. 235. 
168 In art. 6 lid 2 EU-verdrag worth gesproken van 'algemene beginselen van het Gemeen-

schapsrechr. Het Europese Hof van Justitie is in dezen echter niet vast in de gehanteer-
de terminologie. Ook wordt gesproken van 'algemeen erkende rechtsbeginselen', Me-
ginselen behorend tot de rechtsbeginselen van het gemeenschapsrecht' en 'algemene 
rechtsregels'. 

169 Flvl EG 19 maart 1964,27/63 (Raponi), fur. 1964, 263; HO EG 13 juli 1966, 56 en 
58/64 (Grundig/Consten), Jur. 1966, 449; Hy.' EG 16 mei 1984, 9/83 (Eisen und Metall 
AG), fur. 1984, 2071; HO EG 9 juli 1990, 10/69 (Portlange), fur. 1990,1-309. 
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In de tweede plaats wordt de boete-oplegging getoetst aan het verdedigings-
beginsel, een verzamelterm voor de rechten van de adressaten van besluiten 
van EG-instellingen, 'die hen in staat stelt hun standpunt naar behoren ken-
baar te maken'. 17°  In dat kader worden diverse rechten onderscheiden: 
— de betrokkene dient tijdig op de hoogte te worden gesteld van de om- 

standigheid dat een EG-instelling een belastend besluit voorbereidt; 
— de betrokkene dient het standpunt van de betreffende EG-instelling me-

degedeeld worden; 
— de betrokkene dient inzage in de betreffende dossiers te krijgen; 
— de betrokkene heeft het recht om zijn standpunt kenbaar te maken; 
— de betrokkene heeft het recht om bepaalde informatie niet te verschaf-

fen; 
— de betrokkene heeft het recht op geheimhouding van zakengeheimen en 

andere vertrouwelijke documenten tijdens de procedure; 
— de betrokkene heeft het recht op geheimhouding van verschafte infor-

matie buiten of na de procedure; 
— de betrokkene dient voldoende tijd te worden gegeven om zich voor te 

bereiden op zijn verdediging; 
— de betrokkene mag zich laten bijstaan door een raadsman, die tevens 

inzage heeft in de dossiers. 

Daamaast wordt nadrukkelijk getoetst aan het gelijkheidsbeginse1, 171  het 
evenredigheidsbeginse1 172  en het vertrouwensbeginse1. 173  

Van belang in dit kader is de verhouding tussen de normering die volgt 
uit de jurisprudentie inzalce de `algemene beginselen van gemeenschaps-
recht' en die welke volgt uit het (Europese) Verdrag tot bescherming van de 
Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). De EG is geen 
partij bij het EVRM en derhalve kunnen handelingen van of namens (instellin-
gen en organen van) de Gemeenschap niet door het Europese Hof voor de 

170 HvJ EG 24 oktober 1996, C-32/95 P (Lisrestal), fur. 1996, 1-5387, r.o. 42. Zie nader 
onder andere: HvJ EG 23 oktober 1974, 17/74 (Transocean Marine Paint), Jur. 1974, 
1063, r.o. 15; HvJ EG 27 oktober 1977, 121/76 (Moli), Jur. 1977, 1980; HvJ EG 13 fe-
bruari 1979, 85/76 (Hoffman LaRoche III), fur. 1979, 461, r.o. 9 en HvJ EG 27 juni 
1991, C-49/88 (SAMAD), fur. 1991, 1-3187. Zie uitgebreid M.P. Gerrits-Janssens, 'Het 
verdedigingsbeginsel en de Mededingingswet', NTB 1998/7, p. 187-198. 

171 Zie bijv. HvJ EG 19 oktober 1977, 117/76 en 16/77 (Riickdeschl), fur. 1977, 1753. 
172 Zie bijv. HvJ EG 7 juni 1983, 100-103/80 (Pioneer), fur. 1983, 1831 en HvJ EG 21 

september 1989, 68/88 (Griekse maIs), fur. 1989, 2965. 
173 Zie bijv. HvJ EG 3 mei 1978, 112/77 (Topfer II), fur. 1978, 1091 en HvJ EG 28 april 

1988, 120/88 (Mulder I), fur. 1988, 2321. 
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Rechten van de Mens in Straatsburg (EHRM) worden getoetst. 174  Echter, sinds 
de uitspraak van het HvJ EG van 14 mei 1974 (NoId II), waarin het Europese 
Hof van Justitie overwoog dat in het raam van het Gemeenschapsrecht reke-
ning gehouden dient te worden met internationale verdragen inzake de bescher-
ming van de rechten van de mens, wordt de relevantie voor het Gemeenschaps-
recht van grondrechten voortvloeiende uit de mensenrechtenverdragen niet 
meer betwist. 175  Sterker nog; in art. 6 lid 2 EU-verdrag wordt nog eens expliciet 
gesteld dat de Unie, naast de grondrechten zoals die uit de gemeenschappelijke 
constitutionele tradities van de lidstaten voortvloeien en de algemene beginse-
len van het Gemeenschapsrecht, de grondrechten eerbiedigt zoals die worden 
gewaarborgd door het EVRM." 6  

In de uitspraken van het Europese Hof van Justitie komen de algemene 
rechtsbeginselen van gemeenschaprecht in wisselende combinaties aan de 
orde. Alhoewel in deze jurisprudentie de rechtswaarborgen uit het EVRM 
van toepassing worden verldaard, of althans het EVRM en de betreffende 
jurisprudentie als kenbron worden erkend, beperkt het Europese Hof van 
Justine de werlcing van deze rechtswaarborgen in concrete zakeni n  Deze 
`methode' van grondrechtenbescherming in het EG-recht is, gezien de (mo-
gelijkheid van) divergenties tussen de uitleg van het Europese Hof van Justi-
tie en het EHRM, niet ideaal te noemen. Maar duidelijk is wel dat de typisch 

174 Zie voor uiteenzettingen over de voors en tegens van toetreding van de Gemeenschap tot 
het EVRM het NJCM-commentaar, Toetreding van de EG tot de ECRM, NJ CM-bulletin 
1991, p. 697-735 en ME. Burkens, remeenschapsrecht en het EVRM', in: Mr. Burkens 
en H.R.B.M. Kummeling (red.), EG en grondrechten, Zwolle 1993, p. 71-96 en R.A. 
Lawson, Het EVRM en de Europese Gemeenschappen: bouwstenen voor een aansprake-
lijkheidsregime your het optreden van internationale organisalles, Deventer 1999. Zie voor 
een beschouwing over de problemen die dit oproept: R.A. Lawson, `Tussen Scylla en Cha-
rybdis: de nationale rechter en conflicten tussen EG-recht en EVRM', Trent' 1996, p. 278- 
284. Het Hof van Justitie heeft op grond van constitutionele bezwaren negatief geadviseerd 
over een mogefijke toetreding van de EG tot het EVRM. Zie HvJ EG EG 28 maart 1996, 
advies 2/94, Toetreding van de Gemeenschap tot het Verdrag tot bescherming van de rech-
ten van de mens en de fundamentele vrijheden, NJCM-bulletin 1996, m.nt. 1-1.0. Schenners, 
p. 874-883. Voor de duidelijkheid; het handelen van een nationale overheid in het kader van 
handhaving van E0-regelgeving kan wel getoetst worden aan het EVRM. 

175 1-1v1 EG van 14 mei 1974, 4/73 (NoId 11), fur. 1974, 491. 
176 De formulering van het art. doet sterk denken aan de wijze waarop het Hof de grondrechten 

definieert sinds I-IvJ EG 17 december 1970, 11/70 (Internationale Handelsgesellschaft), Jur. 
1970, 1125. Kummeling en Mus zien in het toenmalige art. F2 Unieverdrag dan ook als een 
codificatie van de jurisprudentie van het Fly.1 EG. Zie Kummeling en J.B. Mus, 
`De invlued van het gemeenschapsrecht op de nationale rechtsorde', in: EG en grondrech-
ten, a.w., p. 1-32, i.h.b. p. 7. 

177 Het Hof van Justitie neemt niet snel aan dat art. 6 EVRM geschonden is. Zie nader hierover 
M.A.J. Leenders, `Grondrechten Ms algemene beginselen van gemeenschapsrecht. De Juris-
prudentie van het Hof van Justitie', in: EG en grondrechten, a.w., p. 33-70, i.h.b. p. 51. 
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strafrechtelijk getinte rechtswaarborgen, zoals deze in de loop der jaren door 
het EHRM in zijn rechtspraak van met name art. 6 EVRM worden ingevuld, 
door zijn doorwerking eveneens ingang hebben gevonden in de jurispruden-
tie van het Europese Hof van Justitie. Hierdoor heeft de normering van de 
communautaire boete eveneens een specifieke invulling gekregen. 178  

Van belang in dezen is ten slotte de totstandkoming van het Ontwerp-
handvest van de grondrechten van de Europese Unie." 9  In het Ontwerp-
handvest zijn de beginselen, uitgangspunten en waarden samengebracht 
waarop de Europese samenleving en samenwerking berusten. Het Ontwerp-
handvest bevestigt volgens de preambule de rechten die met name voort-
vloeien uit de gemeenschappelijke constitutionele tradities en internationale 
verplichtingen van de lidstaten, uit het Verdrag betreffende de Europese 
Unie en de communautaire verdragen, uit het Europees Verdrag tot be-
scheming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, uit de 
door de Gemeenschap en de Raad van Europa aangenomen sociale hand-
vesten, alsook uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen en van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 
De status van dit Ontwerphandvest is vooralsnog die van een politieke, de-
claratoire verklaring door de Europese Raad, het Europese parlement en de 
Commissie zonder juridische binding. Desalniettemin kan het Ontwerphand-
vest wel worden gezien als een (subsidiaire rechts)bron waarmee het Euro-
pese Hof van Justitie en de instanties in de lidstaten bij het nemen van be-
slissingen rekening kunnen houden. 18°  

In het Ontwerphandvest zijn diverse burgerlijke, politieke, economische 
en sociale grondrechten opgenomen. De werkingssfeer daarvan is volgens in 
art. 51 functioneel beperkt tot de tenuitvoerlegging door de instellingen en 
organen van de Unie (met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel) en 
de lidstaten van het recht van de Unie. Enkele van de betreffende grond- 

178 Zie de uitwerking daarvan in onder andere HvJ EG 10 juli 1984, 63/83 (Kirk), fur. 1984, 
2689, r.o. 22; HvJ EG 15 mei 1986, 222/84 (Johnston), fur. 1986, 1651, r.o. 18; HvJ EG 21 
september 1989, 46/47 en 227/88 (Hoechst), fur. 1989, 2859/SEW 1990, P.  381; HvJ EG 
17 olctober 1989, 85/87 (Dow Benelux), NJ 1990, 571, r.o. 23 en 24 en HvJ EG 18 oktober 
1989, fur. 1989, 3283 (Orkem), r.o. 30. Men zou in dezen kunnen spreken van `commu-
nautair bestuursstrafrecht'; zie A.R. Hartmann en P.M. van Russen Groen, a.w., p. 97-105. 

179 Europese Unie, Ontwerp-handvest van de grondrechten van de Europese Unie, Stcrt. 
2000, nr. 207. Zie nader hierover de voordrachten en bijdragen voor de Algemene Le-
denvergadering van het NJCM in het ALV-katern, NJCM-bulletin 2000, p. 924-867 en 
E. Myjer, 'De vijftigjarige en de nieuwe baby: het EVRM en het EU-grondrechten-
handvest', Nieuwsbrief Strafrecht 2000, p. 302-305. 

180 Zie nader Kamerstukken II 2000-2001, 21 501-20, nr. 140 en Kamerstukken II 2000- 
2001, 27 407, nr. 7 en 8. 
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rechten zijn van belang met het oog op de toepasselijke normering van de 
buitengerechtelijke procedure, zoals deze in dit deelrapport centraal staat. 
In de eerste plaats is dat art. 41 inzake het recht op behoorlijk bestuur. In 
deze bepaling wordt in lid 1 ten eerste bepaald dat eenieder er recht op heeft 
dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke tennijn door de 
instellingen en organen van de Unie worden behandeld. Lid 2 bepaalt dat dit 
recht met name behelst: 

— het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem na-
delige individuele maatregel wordt genomen, 
— het recht van eenieder om toegang te krijgen tot het dossier hem betreffende, met 
inachtneming van het gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het be-
roeps- en het zakengeheim, 
— de plicht van de betrokken instanties om hun beslissingen met redenen te omkle-
den.' 

Verder zijn met name de bepalingen inzake de rechtspleging van belang. In 
dezen wordt in art. 47 het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en 
op een onpartijdig gerecht gegarandeerd. Dit artikel, dat geent is op art. 6 
EVRM, bepaalt dat een ieder wiens door het recht van de Unie gewaarborg-
de rechten en vrijheden zijn geschonden, recht heeft op een doeltreffende 
voorziening in rechte, met inachtneming van de in het artikel gestelde voor-
waarden. Daaronder vallen een eerlijke en openbare behandeling van zijn 
zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig 
gerecht dat vooraf bij wet is ingesteld. Daamaast heeft een ieder op grond 
van dit artikel de mogelijkheid zich te laten adviseren, verdedigen en verte-
genwoordigen. Ten slotte is bepaald dat rechtsbij stand wordt verleend aan 
diegenen die niet over toereikende financiele middelen beschikken, voorzo-
ver die bijstand noodzakelijk is om de daadwerkelijke toegang tot de rechter 
te waarborgen. 

Verder bepaalt art. 49 het legaliteitsbeginsel en het evenredigheidsbe-
ginsel inzake delicten en straffen. Lid 1 bepaalt in dezen dat niemand mag 
worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten dat geen strafbaar feit 
naar nationaal of intemationaal recht uitmaakte ten tijde dat het handelen of 
nalaten geschiedde. Evenmin mag een zwaardere straf worden opgelegd dan 
die welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was. 
Indien de wet na het begaan van het strafbare feit in een lichtere straf voor-
ziet, moet die worden toegepast. In lid 3 is vastgelegd dat de zwaarte van de 
straf niet onevenredig mag zijn aan het strafbare feit. Ten slotte is in art. 50 
het ne bis in idem-beginsel vastgelegd. Art. 50 van het Ontwerphandvest 
bepaalt: 
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`niemand wordt opnieuw berecht of gestraft in een strafrechtelijke procedure voor 
een strafbaar feit waarvoor hij in de Unie reeds onherroepelijk is vrijgesproken of 
veroordeeld overeenkomstig de wet.' 

5.3 	Evaluatie 

De boete in het kader van het Gemeenschapsrecht wordt vanuit haar aard op 
specifieke wijze genormeerd. Deze normering is in de eerste plaats gegrond 
op het primaire en secundaire Gemeenschapsrecht. Daarnaast vindt de nor-
mering plaats op grond van de communautaire rechtspraak door het Europe-
se Hof van Justitie waarbij de `algemene beginselen van Gemeenschaps-
recht' een belangrijke rol spelen. Binnen dat kader wordt ook de rechtsbe-
scherming die het EVRM biedt als het ware meegewogen, hetgeen nader is 
geformaliseerd in art. 6 EU-verdrag en het Ontwerphandvest van de grond-
rechten van de Gemeenschap. 

Voor wat betreft het opleggen van boetes blijkt dat op basis van met 
name de communautaire rechtspraak door het Europese Hof van Justitie en 
de daarin geIncorporeerde rechtspraak van het EHRM veel rechtswaarborgen 
zijn opgenomen met een typisch strafrechtelijk karakter. Op dit punt biedt 
het Gemeenschapsrecht weinig nieuws in vergelijking met de eerder be-
schreven normering in het kader van de bestuurlijke boete-oplegging. 

Opvallend is wel dat ook op dit terrein ten aanzien van hetzelfde feit pa-
rallelle procedures kunnen lopen en dus meerdere sancties kunnen worden op-
gelegd. Art. 6 Vo. 2988/95 geeft op dit punt echter slechts een beperkte anti-
cumulatieregeling. Gezien de redactie van de betreffende bepaling kunnen 
de betreffende bevoegde autoriteiten rekening houden door schorsing van het 
opleggen van een sanctie en bij voortzetting van de procedure met de hoogte 
en zwaarte van de op te leggen sanctie. 181  Het niet-verplichtende karakter 
maakt bijgevolg dubbele vervolging en bestraffing mogelijk. De formulering 
van de anti-cumulatieregeling maakt het zelfs mogelijk om tot zwaardere 
bestraffing over te gaan. 182  Deze invulling geeft dientengevolge een beperk- 

181 Hierbij wordt tevens verband gelegd met andere beginselen. Zie in het bijzonder de pre-
ambule bij de Vo. 2988/95, waarin is opgenomen: `Overwegende dat op grond van het 
algemene billijkheidsvereiste en van het evenredigheidsbeginsel, alsmede in het licht 
van het "ne bis in idem"-beginsel, (...), voorzien moet worden in passende bepalingen 
om een cumulatie van communautaire financiele sancties en nationale strafsancties ter 
zake van dezelfde feiten en dezelfde persoon te voorkomen'. Zie nader F.C.M.A. Mi-
chiels, t.a.p., p. 370 en A.J.C. de Moor-van Vught, t.a.p., p. 171. 

182 De Moor-Van Vught stelt in dezen op grond van de formulering van lid 4: 'Lid 4 van de 
bepaling zegt dat dit systeem alleen toegepast behoeft te worden, als de op te leggen c.q. 
opgelegde bestuurlijke sanctie gelijkgesteld kan worden aan de strafrechtelijke sanctie. 

-+ 
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tere invulling aan het una via-beginsel, dan op dit punt in de voorgaande pa-
ragraaf bleek te zijn uitgewerkt in het Voorontwerp Algemene wet bestuurs-
recht Vierde tranche. Naar de letter genomen vindt het una via-beginsel binnen 
het Gemeenschapsrecht dus geen uitwerking en wordt onredelijke bestraffing 
voorkomen door matiging van de op te leggen sancties. 183  Duidelijk is wet dat 
ook hier blijkt dat indien verschillende sanctietrajecten gevolgd kunnen wor-
den, in een regeling zal moeten worden voorzien die dubbele bestraffing 
voorkomt. Indien we het geheel overzien blijkt dat de normering van de 
boete in het Gemeenschapsrecht geen specifiekere normering kent in verge-
lijking met de nationale bestuursrechtelijke normering van deze sanctie. 

6 	Positionering buitengerechtelijke procedure 

6.1 	lnleiding 

In het eerste interim-rapport inzake het onderzoek `Strafvordering 2001' is 
kenbaar gemaakt dat het onderzoek als doelstelling heeft het maken en bear-
gumenteren van centrale keuzen die aan een wettelijke regeling van straf-
vordering ten grondslag liggen. 184  Het uiteindelijke doe is daarbij het cree-
ren van nieuwe begrippen en concepten die enerzijds voldoende structuur 
bieden en anderzijds voldoende ruimte laten voor de rechtsontwikkeling. 
Een van de keuzes die in dat kader is gemaakt, is meer differentiatie in pro-
cesvormen. 185  Die keuze heeft geleid tot een drieledige differentiatie in pro-
cesvormen: a) een meervoudige kamer-behandeling, b) een enkelvoudige 

Hieruit maak ik op dat in geval de bestuurlijke sanctie zwaarder uitvalt, het resterende 
deel gewoon opgelegd kan worden, maar geheel duidelijk is dat niet'. A.J.C. de Moor-
van Vught, tap., p. 171. 

183 Zie hiervoor ook art. 90 EGKS-verdrag laatste volzin, waarin de Hoge Autoriteit bij het 
bepalen van een straf ingevolge het verdrag rekening dient te houden met reeds opgelegde 
nationale straf- of administratieve saneties terzake van het hetzelfde felt. Zie voor een  uit- 
werking in de jurisprudentie: HvJ EG 5 mei 1966, 18 en 35/65 (Gutmann), fur. 1966, 150; 
Hvl EG 13 februari 1969, zaak 14/68 (Walt Wilhelm), fur. 1969, 1; Hvl EG 14 december 
1972, 7172 (Boehringer Mannheim GmbH), fur. 1972, 1290 en GvEA 6 april 1995, T-
149/89 (Sotralenz), fur. 1989 11-1127. Zie hierover uitgebreid: L.J.J. Rogier, a.w., p. 159- 
160; idem, `Cumulatie van sancties in Europees verband', in: H. de Dodder en 1-11 Rogier 
(red.), Opstellen over bestuursstrafrecht, Arnhem 1994, p. 191-203; H. de Dodder en LW. 
van der Hulst, 'EG-sancties en tie bis in idem', in: H. de Doelder en L.J.J. Rogier (red.), 
a.w., p. 217-230 en JAW. Lensing, a.w., p. 118-120. 

184 MS. Groenhuijsen en G. Knigge, `Algemeen Deel', in: MS. Groenhuijsen en G. Knig-
ge (red.), a.w., p. 1-14. 

185 M.S. Groenhuijsen en G. Knigge, 'Algemeen Deel', in: M.S. Groenhuijsen en G. Knig-
ge (red.), a.w., p. 27-28 en 41-42. 
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kamer-behandeling en, c) een buitengerechtelijke procedure. In het navol-
gende zal de buitengerechtelijke procedure als `derde spoor' binnen de drie-
ledige differentiatie in strafrechtelijke procedures nader worden gepositio-
neerd. 

In het voorgaande zijn de huidige buitengerechtelijke afdoeningsmoge-
lijkheden, de regeling van de bestuurlijke boete in het VoAwb4, enkele bui-
tenlandse wijzen van buitengerechtelijke afdoening en de boete in het Ge-
meenschapsrecht beschreven en geevalueerd. Dit leverde voor wat betreft de 
buitengerechtelijke afdoeningsmogelijkheden een beeld op van positieve en 
negatieve punten. De voordelen waren het voorkomen van de negatieve as-
pecten voor de verdachte en de overheid verbonden aan een rechterlijke pro-
cedure. De nadelen lagen met name op het vlak van de druk en onvrij willig-
heid bij het aangaan daarvan, de ruime mogelijkheden van onderhandelen en 
de precaire situatie die daarbij kan ontstaan met het oog op de zuiverheid van 
de strafrechtspleging en het ontbreken van externe openbaarheid. Meer in 
algemeen werd geconstateerd dat er sprake was van een zekere ondernorme-
ring. Daarnaast bleek dat de verschillende buitengerechtelijke afdoenings-
mogelijkheden elkaar onderling op het punt van de toepassingsmogelijkhe-
den overlappen, waardoor in systematisch opzicht een weinig transparante 
situatie is ontstaan. 

De regeling van de bestuurlijke boete in het VoAwb4 leverde het beeld 
op van een regeling waarin, naast typisch strafrechtelijke voorwaarden, 
voorzieningen en rechtswaarborgen, op enkele belangrijke punten in een 
specifieke normering werd voorzien. Sommige daarvan, zoals de regeling 
inzake het zwijgrecht en de cautieverplichting, bleken daarbij minder toepas-
selijk. Andere, zoals de regeling van een una via-regeling, een regeling inza-
ke het horen van de betrokkene en een functioneel onderscheid bij het op-
leggen van hoge boetes, bleken een meerwaarde te kunnen hebben voor de 
inrichting van een buitengerechtelijke procedure. 

Het beeld dat uit de beschrijving van de buitengerechtelijke afdoe-
ningsmogelijkheden van enkele ons omringende landen naar voren kwam, 
was dat enerzijds gelijksoortige buitengerechtelijke afdoeningsmogelijkhe-
den worden toegepast, hetgeen duidt op een duidelijke behoefte aan een een-
voudige, effectieve en efficiente wijze van strafrechtelijke afdoening. An-
derzijds bestaat in enkele landen de mogelijkheid van een buitengerechtelij - 
ke boetebevoegdheid of een gelijkende bevoegdheid waarbij met de betref-
fende instantie zelfstandig een sanctie kan opleggen. Daarbij gaat het in de 
regel om procedures waarbij door instanties boetes kunnen worden opgelegd 
waardoor feiten op eenvoudige wijze lcunnen worden afgedaan. Echter, de 
inzichtelijkheid en effectiviteit van deze sanctieprocedures is met altijd even 
helder en evident. 
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Ten slotte is naar de norrnering van de boete in het Gemeenschaprecht geke-
ken. Daarbij bleek dat in met name de jurisprudentie van het Europese Hof 
veel rechtswaarborgen met een typisch strafrechtelijk karakter zijn opgeno-
men. Nadere normering die afwijkt van de normering die het nationale be-
stuursrecht verleent, wordt door de communautaire regelgeving en jurispru-
dentie niet gegeven. 

Op grond van hetgeen in de voorgaande hoofdstukken is beschreven, 
kunnen op deze plaats de ijkpunten worden geschetst aan de hand waarvan 
de buitengerechtelijke procedure als `derde spoor' binnen de drieledige dif-
ferentiatie in strafrechtelijke procedures nader kan worden gepositioneerd. 
De procedure zal in de eerste plaats vanuit een instrumenteel opzicht een 
effectieve en efficiente wijze van afdoening moeten behelzen ten aanzien 
van eenvoudige strafbare feiten. Het gegeven dat zowel in binnen- als bui-
tenland gelijlcsoortige buitengerechtelijke afdoeningsmogelijkheden worden 
toegepast, maakt duidelijk dat behoefte bestaat aan een eenvoudige, effectie-
ve en efficiente wijze van buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten. 
Het gaat daarbij in de regel om eenvoudige en frequent voorkomende straf-
bare feiten, die bij rechterlijke afdoening een zeer groot beslag op de zit-
tingscapaciteit zouden leggen. Dit sluit aan bij hetgeen reeds eerder als een 
van de uitgangspunten van het onderzoek is gepresenteerd, namelijk dat bij 
de berechting van strafbare feiten een redelijke verhouding dient te staan 
tussen de zekerheden die in het strafproces worden ingebouwd en de kosten 
die dat met zich meebrengt en de inrichting van de procedure dient afge-
stemd te zijn op datgene wat er voor de verdachte op het spel swat.'" De 
procedure voor eenvoudige feiten dient bijgevolg geen langdurige en dus 
kostbare procedure te zijn. De meest getigende procedure daarvoor is een 
buitengerechtelijke procedure. Enerzijds is een buitengerechtelijke procedure 
een effectieve en efficiente wijze van strafrechtelijke afhandeling. De door-
loopsnelheid van de strafzaken is hoog en de daaraan verbonden kosten zijn 
verhoudingsgewijs laag. Anderzijds leent een dergelijke procedure zich 
vanwege de primair niet-rechterlijke beoordeling het best voor de afhande-
ling van feiten die gering van ernst zijn en eenvoudig van aard. De inrichting 
van de buitengerechtelijke procedure dient derhalve afgestemd te zijn op het 
eenvoudige karakter van de feiten en de beperkte ingrijpendheid van de 
rechtsgevolgen die voor de verdachte aan de feitenvaststelling zijn verbon-
den. Complexe en ernstige delicten met navenante rechtsgevolgen verdienen 
in eerste instantie een rechterlijke beoordeling. 

186 M.S. Groenhuijsen en G. ICnigge, 'Algemeen Dee!', in: M.S. Groenhuijsen en G. Knig-
ge (red.), a.w., p. 20-21. 
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Een tweede ijkpunt dat uit het onderzoek naar voren komt, is dat de buiten-
gerechtelijke procedure een hoog gehalte aan rechtsbescherming moet bie-
den. Zowel de lacunes en de ondernormering in de huidige buitengerechte-
lijke afdoeningsmogelijkheden, als de `optuiging' van de procedures waarin 
bestuurlijke boetes kunnen worden opgelegd, zijn dienaangaande exempla-
risch. De procedure dient op dit punt een meerwaarde te hebben boven de 
huidige buitengerechtelijke afdoeningsmogelijkheden en zal in sterke mate 
zich moeten kunnen spiegelen aan de normering in het kader van de be-
stuurlijke afdoening. Ook op dit punt geldt dat, in aansluiting op de uit-
gangspunten van het onderzoek, met de toekenning van voorzieningen en 
rechtswaarborgen rekening dient te worden gehouden met de rechtsgevolgen 
die voor de verdachte aan de feitenvaststelling zijn verbonden. Eenvoudige 
delicten verdienen een eenvoudige procedure met passende voorzieningen en 
rechtswaarborgen. Deze evenredigheidsrelatie tussen feit en rechtsbescher-
ming vertaalt zich naar sancties als: hoe zwaarder de op te leggen sanctie, 
des te omvangrijker de toepasselijke voorzieningen en rechtswaarborgen. 187  
Daarbij zal deze procedure idealiter wel de voordelen, maar niet de nadelen 
van de huidige buitengerechtelijke afdoeningsmogelijkheden dienen te be-
helzen. Dit betekent meer concreet een buitengerechtelijke procedure die de 
onzekerheid en nadelen voor de verdachte van een openbare terechtzitting 
voorkomt en welke meer rechtswaarborgen biedt dan de huidige afdoe-
ningsmogelijkheden. Met andere woorden; de procedure dient een grotere 
rechtsbescherming en hogere normeringsgraad te bieden dan de huidige 
buitengerechtelijke afdoeningsmogelijkheden. 

Ten slotte geldt op grond van het voorgaande als ijkpunt dat de buiten-
gerechtelijke procedure voor wat betreft de normering en toepassing een 
helder kader moet scheppen. Verbrokkeldheid en ondoorzichtigheid zoals in 
de huidige situatie van de buitengerechtelijke afdoening en buitenlandse stel-
sels voorkomt, dient te worden vermeden. Enerzijds dient de procedure dui-
delijkheid te verschaffen aan zowel de uitvoerende instanties als de betrok-
ken burgers inzake de voorwaarden, voorzieningen en rechtswaarborgen die 
daarin van toepassing worden geacht. Anderzijds dient de procedure deug-
delijk systematisch verankerd te zijn binnen de vigerende normeringskaders, 
waarbij onduidelijkheden en 'overlap' met eventuele andere buitengerechte-
lijke afdoeningsmogelijkheden dienen te ontbreken. Een van de uitgangs-
punten die op grond van het voorgaande in dezen wordt gehanteerd is dan 

187 M.S. Groenhuijsen en G. Knigge, `Algemeen Dee!', in: M.S. Groenhuijsen en G. Knig-
ge (red.), a.w., p. 21. 
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ook dat de procedure vanuit systematisch inzicht transparant in vorm en in-
houd moet zijn. 

Een en ander betekent in het bijzonder, dat onderzocht moet worden 
hoe de voorgestelde buitengerechtelijke procedure zich dient te verhouden 
tot de bestaande mogelijkheden van buitengerechtelijke afdoening, met name 
de transactie en het voorwaardelijk sepot. Vanuit een oogpunt van eenvoud 
en transparantie lijkt het wenselijk dat deze afdoeningswijzen opgaan in het 
derde spoor, zodat een uniforme regeling voor de buitengerechtelijke afdoe-
ning ontstaat. De vraag is uiteraard of een dergelijke uniforme regeling kan 
worden gerealiseerd zonder de andere ijkpunten (een hoog instrumenteel 
niveau en een versterkte rechtsbescherming) geweld aan te doen. Op voor-
hand moge duidelijk zijn dat het onderbrengen van andersoortige en meer 
ingrijpende sancties (dan boetes) eisen stelt aan de inrichting van het derde 
spoor. De waarborgen dienen immers afgestemd te zijn op de aard en de 
zwaarte van de sanctie die de verdachte boven het hoofd hangt. Ook is de 
vraag of de onderbrenging in het derde spoor van sancties als werk- en leer-
straffen (waarvan de executie sterk afhankelijk is van de medewerking van 
de verdachte) veel capaciteitswinst oplevert. De vraag is met name of inge-
val van mislukking de vervangende hechtenis zonder tussenkomst van de 
rechter kan worden opgelegd. Tenslotte is de vraag of die vormen van voor-
waardelijk sepot die het karakter dragen van een uitgestelde vervolgingsbe-
slissing, op een bevredigende wijze in het derde spoor kunnen worden on-
dergebracht. Op welke wijze moet het stellen van gedragsvoorwaarden wor-
den ingekaderd? 

Het realiseren van 66n juridisch kader voor de buitengerechtelijk afdoe-
ning is, zo moge duidelijk zijn, niet zonder haken en ogen. Desalniettemin 
zal daartoe in het navolgende een poging worden ondernomen. Daarbij zij 
opgemerkt dat, mocht algehele onderbrenging in het derde spoor niet zijn te 
realiseren, in elk geval gewaarborgd moet zijn dat de verschillende buitenge-
rechtelijke afdoeningsvarianten geen overlap vertonen, zodat waarborgen en 
beperlcingen die bij de ene variant worden gesteld, niet kunnen worden om-
zeild door de keuze van een andere variant. Ten slotte dient te worden ver-
meld dat niet uitvoerig wordt ingegaan op de vraag hoe het derde spoor zich 
verhoudt tot de bestuurlijke beboeting. Ten principale is daarover reeds in 
het tweede deelrapport een standpunt bepaalc1. 188  
In het navolgende zullen aan de hand van de genoemde ijkpunten de belang- 
rijkste elementen van de buitengerechtelijke procedure nader worden be- 

188 G. Knigge, `De verhouding van het strafrecht tot het bestuursrecht', in: M.S. Groenhuij-
sen en G. Knigge (red.) (2001), a.w., p. 93-124. 
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schouwd. Meer in het algemeen gaat het daarbij om de vraag hoe het `derde 
spoor' in het kader van het onderzoeksproject `Strafvordering 2001' kan 
worden gepositioneerd aan de hand van de genoemde ijkpunten. Daartoe 
wordt nader ingegaan op enkele belangrijke elementen die binnen dit derde 
spoor een rol spelen. Achtereenvolgend komen aan de orde: de sanctiebe-
voegdheid, de strafbare feiten die in aanmerking komen om buitengerechte-
lijk te worden afgedaan, de mogelijke sancties die kunnen worden opgelegd 
en de afdwingbaarheid daarvan, de competente instantie of persoon, de toe-
passelijke voorzieningen en rechtswaarborgen en de inrichting van het be-
roep op de rechter. 

Voorafgaand dient ter nuancering het volgende te worden opgemerkt. 
Uit het voorgaande vloeit voort dat de afzonderlijke elementen niet los van 
elkaar worden gezien. Niet alleen vormen de toepasselijke ijkpunten elkaars 
complement als gevolg waarvan vervlechting van argumenten optreedt. Ook 
de nadere beschouwing en invulling van de afzonderlijke elementen aan de 
hand van de complementaire ijkpunten wordt daardoor beInvloed. Zo zal het 
instrumentele ijkpunt van een eenvoudige, snelle en efficiente sanctieproce-
dure met alleen de op te leggen sanctie bepalen, maar ook de wijze waarop 
dit dient plaats te vinden. Maar hierdoor wordt tevens bepaald welke strafba-
re feiten hiervoor in aanmerking komen, welke instantie of persoon hiermee 
dient te worden belast en welke mate van rechtsbescherming dient te worden 
geboden. Dit betekent dat ieder afzonderlijk element van de buitengerechte-
lijke procedure niet sec gekoppeld moet worden geacht aan een specifiek 
ijkpunt, maar wordt benaderd vanuit het geheel van ijkpunten. Dit heeft tot 
gevolg dat ieder afzonderlijk element op zijn beurt niet los kan worden ge-
zien van de andere elementen van de buitengerechtelijke procedure. 

6.2 	Sanctiebevoegdheid 

Het in het eerste interimrapport gedane voorstel voor een buitengerechtelijke 
sanctiebevoegdheid impliceert een bij wet bepaalde competentie tot het zelf-
standig opleggen van een sanctie. Dit houdt in dat het orgaan dat de be-
voegdheid krijgt toegekend, los van eventuele invloed van de verdachte en 
zonder tussenkomst van de strafrechter een sanctie mag opleggen. Dit bete-
kent enerzijds dat in tegenstelling tot de huidige buitengerechtelijke afdoe-
ningsmogelijkheden de invloed van de verdachte op beslissing tot het op die 
wijze afdoen wordt beperkt. Er vindt immers geen procedure meer plaats 
waarbij gesproken kan worden van consensuele afdoening. De buitenge-
rechtelijke procedure heeft een eenduidig karakter; het opleggen van een 
sanctie. Anderzijds heeft de procedure hetzelfde effect als elke andere bui-
tengerechtelijke afdoening; door het opleggen van een sanctie wordt straf- 
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vervolging — in de formele zin van het uitlokken door een vervolgingsamb-
tenaar van een onderzoek of een beslissing van de rechter — voorkomen. 

Het voorstel van buitengerechtelijke sanctieprocedure lijkt als gevolg 
van het ontbreken van het consensuele element een verharding te betekenen 
in vergelijking met de huidige praktijk van de buitengerechtelijke afdoening. 
Hiertegen pleit echter dat enerzijds het voorstel voor een buitengerechtelijke 
sanctieprocedure beter spoon met het beeld dat zowel bij de burger als bij de 
overheid bestaat omtrent de buitengerechtelijke afdoening. De huidige trans-
actiepraktijk waarin als voorwaarde het betalen van een geldsom aan de 
Staat wordt gesteld, wordt in de regel ervaren en gezien als het opleggen van 
een boete. 189  Anderzijds heeft het voorstel de voordelen van de buitenge-
rechtelijke afdoening en neemt het een groot deel van de nadelen weg die 
aan de huidige praktijk zijn verbonden. Op grond van met name het laatst 
genoemde punt kan de buitengerechtelijke sanctieprocedure een hogere 
rechtsbeschenning bieden dan de huidige buitengerechtelijke afdoeningsmo-
gelijkheden. 

Ter nadere toelichting op het laatst genoemde punt: voor wat betreft de 
verdachte heeft de toepassing van de zelfstandige sanctiebevoegdheid de 
voordelen verbonden aan de buitengerechtelijke afdoening. Dat wil zeggen; 
de onzekerheid en de diffamerende werking van een openbare terechtzitting 
worden voorkomen. Het opgelegd krligen van een buitengerechtelijke sane-
tie voorkomt dat de verdachte nog langer een gerechtelijke procedure hoeft 
af te wachten en de verdachte ontloopt het diffamerende strafproces. Voor 
wat betreft het ontbreken van een eventuele aantekening in het strafregister 
geldt ook hier de reeds in paragraaf 2.2. supra genoemde nuancering. Daar-
entegen geldt wel dat de verdachte nadat aan hem buitengerechtelijk een 
sanctie is opgelegd, in een eventueel civielrechtelijk geschil ten processe niet 
in een ongunstiger bewijspositie komt te verkeren. 

Voor de overheid heeft het voorstel het voordeel van een effectieve en 
efficiente afdoening van een strafzaalc. De overheid kan door middel van een 
buitengerechtelijke sanctiebevoegdheid snel reageren op een wetschending, 
waardoor een slagvaardig kan worden gecreeerd met alle 
voordelen van dien. In tegenstelling tot de huidige buitengerechtelijke af-
doeningsmogelijkheden gaat immers geen groot deel van de noodzakelijke 
slagvaardigheid, tijd en mankracht verloren doordat de beslissing van de ver-
dachte moet worden afgewacht. Daarnaast bewerkstelligt een buitengerechte- 

189 Niet verwonderlijk dat de huidige transactiebedragen op de intemetsite van het Open-
baar Ministerie zijn gegroepeerd in de zogenaamde `boetebase'. 
Zie hup://www.openbaarrninisterie.nlfboetebasefindex.htm. Zie tevens noot 62, waar in 
het Kader voor Strafvordering wordt gesproken van "boeteregeling% 
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lijke sanctieprocedure een efficiente afdoening. Dat met een dergelijke pro-
cedure een efficiente afdoening kan worden bereikt, blijkt uit de snelheid van 
de afdoening welke kan worden bereikt in het kader van het opleggen van een 
(bestuurlijke) boete. Als voorbeeld op dit punt kunnen dienen de resultaten van 
de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. Op grond 
van deze wet worden sinds 1990 lichte verkeersovertredingen met een bestuur-
lijke boete afgedaan. Indien de betrokkene na boete-oplegging met of met tijdig 
betaalt en evenmin beroep instelt, wordt de boete op basis, van deze wet direct 
executabel. Met name de mogelijkheid om na het verstrijken van de betalings-
termijn direct tot executie van de opgelegde boete over te kunnen gaan, vormt 
het succes op het vlak van de effectiviteit en efficiency van deze boeteprocedu-
re. Met deze afhandelingwijze blijkt dan ook veel kostbare tijd en mankracht te 
kunnen worden bespaard. 19°  Ter nuancering kan worden tegengeworpen dat de 
beboetbare feiten van de WAHV een specifiek karakter hebben en de beboe-
ting, tenuitvoerlegging en verhaal op specifieke wijze tot stand komen. 191  Ech-
ter, .veel van de voordelen van de gecentraliseerde behandeling van de tenuit-
voerlegging, inning en verhaal via het Centraal Justitieel Incasso Bureau kun-
nen direct worden toegepast. Ten slotte dient op dit punt vermelding dat in de 
gevallen waarin sprake is van een zogenaamde AU-zaak ('aanhouden-uit-
reiken') — de mogelijkheid om na aanhouding van de verdachte deze een 
dagvaarding met verkorte aanduiding van het tenlastegelegde feit uit te rei-
ken, een vorm van afdoening welke de laatste jaren explosief is gestegen 192  — 
slechts kan worden volstaan met een sanctiebeschildcing en niet, zoals momen-
teel gebeurt, de uitreiking van een transactie en een (zogenaamde `voorwaar-
delijke') dagvaarding. Dit komt de doorlooptijd ten goede omdat eventuele 
strafzittingen niet hoeven te worden ingepland, hetgeen momenteel nog wel het 
geval is bij de AU-uitreikingen. 
De meerwaarde van een buitengerechtelijke sanctieprocedure is vooral gele- 
gen in de omstandigheid dat een groot deel van de nadelen verbonden aan de 

190 Zie over de effecten van de WAHV: A. Onneweer, 'De Wet Mulder in uitvoering: de pralc-
tijk is sterker dan de leer', D&D 1994, P.  360-377, i.h.b. p. 362-364 en idem, Effecten van 
bestuurlijke boetes. Een vergelijking van strafrechtelijke en bestuurlijke handhaving van 
verkeersvoorschriften, (diss. RUG), Deventer 1997. 

191 Met name de bijzonderheid dat het hierbij gaat om lichte verkeersovertredingen, welke 
grotendeels op kenteken worden geconstateerd en de bijzondere verhaal- en dwangmid-
delen die in de WAHV zijn opgenomen. 

192 Zie nader hierover: Het Openbaar Ministerie 1994-1998, Den Haag 1999, par. 5 en het 
Kader voor strafvordering, Stcrt. 2001, nr. 28 p. 6. Deze vorm van afdoening is feitelijk 
versterkt door de inwerkingtreding van de Wet van 15 januari 1998, Stb. 11998,35. Zie 
hierover het persbericht van het Ministerie van Justitie, 13 januari 1998, inzake de wij-
zigingen van het Wetboek van Strafrecht en Strafvordering door de inwerkingtreding 
van drie wetsvoorstellen (i.c. Kamerstukken onder nr. 24 692; 24 834 en 24510). 
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huidige buitengerechtelijke afdoening worden weggenomen. Voor de ver-
dachte kan op dit punt worden opgemerkt dat verhulde druk en onvrijwillig,heid 
bij de zelfstandige sanctie-oplegging in beginsel ontbreekt. In het voorstel van 
de buitengerechtelijke procedure wordt eenzijdig en zelfstandig een beslis-
sing genomen tot het opleggen van een sanctie. Dit geeft de procedure een 
eenduidig sanctiekarakter en maakt dat er een heldere rolverdeling bestaat 
tussen de betrokken partijen/actoren. De mogelijkheid van verhulde dwang 
wordt uitgesloten door die dwang te expliciteren. Dit maakt de procedure 
inzichtelijk en helder van opzet. Maar met het oog op dit ijkpunt zijn meer 
voordelen aan de buitengerechtelijke sanctieprocedure verbonden 

Tevens wordt met het voorstel voor een buitengerechtelijke sanctiepro-
cedure ook het negatief te beoordelen aspect van mogelijke ongelijkheid en 
onzuiverheden door het onderhandelen weggenomen. Het zelfstandige ka-
rakter van de sanctieprocedure impliceert dat in beginsel geen onderhande-
lingen over de op te leggen sanctie behoeven te worden gestart. Van de zijde 
van de sanctie-opleggende instantie kan immers eenzijdig worden beslist tot 
het opleggen van de sanctie. Die juridische constructie — welke recht doet 
aan de huidige transactiepraktijk — maakt de noodzaak van beperkingen en 
waarborgen direct zichtbaar. De beboeting kan immers niet langer gerecht-
vaardigd worden met een beroep op een betrekkelijk fictieve consensus. De 
op te leggen sancties dienen daarbij te worden vastgelegd in wettelijke rege-
lingen (zie paragraaf 6.4. infra), hetgeen zowel de rechtszekerheid als de 
rechtsgelijkheid ten goede komt. 

Het ontbreken van de consensuele ruimte tot onderhandeling voorkomt 
dat een situatie kan ontstaan waarin onzuiverheden kunnen optreden voor 
wat betreft de vaststelling van het bewijs en de strafbaarheid van het feit en 
van de verdachte. Dat wit echter niet zeggen dat over de precieze feiten en 
omstandigheden en derhalve over de op te leggen sanctie niet met de sanctie-
opleggende instantie kan worden gecommuniceerd. Het horen van de ver-
dachte wordt als een belangrijk aspect van de buitengerechtelijke procedure 
gezien (zie paragraaf 6.7. infra). Met name bij zwaardere sancties zal het 
horen van de verdachte voorafgaande aan het opleggen van de buitenge-
rechtelijke sanctie niet kunnen ontbreken. Met het horen van de verdachte 
voorafgaande aan bijvoorbeeld het opleggen van hogere boetes wordt echter 
niet het in het voorgaande gestelde tenietgedaan. Immers, het besluit tot het 
opleggen van een sanctie zal, zeker in het geval van zwaardere sancties, op 
schrift moeten worden gesteld en publiekelijk bekend moeten worden ge-
maakt. Van deze nadere motiverings- en bekendmakingsverplichting zal op 
dit punt een duidelijk normerende werking mogen worden verwacht (zie pa-
ragraaf 6.7. infra). 
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Resteert het punt van het niet-openbare karakter van de procedure. Het op-
leggen van een buitengerechtelijke sanctie blijft in beginsel een niet-
openbare procedure, waaraan bijgevolg de nadelen kleven van een niet-
openbare procedure. Voor alle duidelijkheid; een behoorlijk proces staat of 
valt niet, of althans niet alleen, met alleen met al dan niet openbare karakter 
van de procedure. Het recht op een behoorlijk proces is de noemer voor een 
breed waaier van rechtswaarborgen die ieder een deel van dit recht vervullen 
en de openbaarheid vormt daarvan een onderdee1. 193  Met het oog op het recht 
op een behoorlijk proces in art. 6 EVRM vormt het ontbreken van externe 
openbaarheid dan ook geen beletsel. Het beginsel van externe openbaarheid 
is blijkens de tekst van art. 6 lid 1 EVRM en de jurisprudentie van het 
EHRM (ook) voor het strafproces, 'where there is a high expectation of pu-
blicity', geen absoluut en onwrikbaar uitgangspunt waar geen inbreuk op 
mag worden gemaakt. 194  De jurisprudentiele acceptatie van de buitenge-
rechtelijk afdoening door het EHRM kan op dit punt als een impliciete aan-
vaarding daarvan worden aangemerkt. 

Toegespitst op het tweede ijkpunt van het onderzoek; aan het ontbreken 
van een niet-openbare behandeling dient een minder zwaar gewicht te wor-
den toegekend als het gaat om het opleggen van lichte sancties, bijvoorbeeld 
in de vorm van lage boetes. Immers, bij de inrichting van de procedure en de 
toekenning van voorzieningen en rechtswaarborgen dient rekening te worden 
gehouden met de ingrijpendheid van de rechtsgevolgen (de op te leggen 
sanctie) die voor de verdachte aan de feitenvaststelling zijn verbonden. Het 
belang van exteme openbaarheid als middel ter controle door de samenle-
ving en ter normbevestiging bij lage boetes moet gering worden geacht. Al-
thans, geringer dan de controle en vaststelling van de norm die reeds heeft 
plaatsgevonden bij de totstandkoming van de wetgeving waarin de betref-
fende boetes zijn vastgelegd. Het ontbreken van openbaarheid doet zich het 
meest gevoelen bij het opleggen van zware sancties, bijvoorbeeld bij hoge 
boetes, waarbij de hoogte van de op te leggen boetes door de opleggende 
instantie is vast te stellen binnen een door de wet aangegeven beoordelings-
ruimte. 195  

193 Zie A.R. 'Hartmann, Buitengerechtelijke afdoening', in: a.w., p. 83. 
194 Zie EHRM 24 april 2001, nr. 36337/97 en 35974/97, par. 37 (B. and P. v. the United 

Kingdom), onder verwijzing naar EHRM 26 maart 1996, Reports 1996-II, par. 70 
(Doorson); EHRM 25 februari 1997, Reports 1997-I, par. 99 (the Z. v. Finland) en 
EHRM 16 december 1999, no. 24724/94, par. 83-89 (the T. v. the United Kingdom) en 
EHRM 16 februari 2000, no. 27052/95, par. 52 (Jasper). 

195 G.J.M. Corstens, `Bestuurlijke boeten in de vierde tranche Awb', NJB 2000, p. 1185- 
1190, i.h.b. p. 1189. 
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Op dit punt kan in de eerste plaats worden opgemerkt dat het vastleggen van 
de op te leggen sancties in wettelijke bepalingen en beleidsregels naar 
zwaarte aan de hand van bijvoorbeeld boetecategorieen en -schalen, veel van 
de nadelen van het ontbreken van een openbare behandeling zal wegnemen. 
Met andere woorden; de normerende werking van een in wetgeving en/of 
beleidsregels kenbaar gemaakte beslissings- en beoordelingsruimte voor het 
opleggen van sancties kan in hoogte mate de nadelen verbonden aan het ont-
breken van externe openbaarheid teniet doen. 

In de tweede plaats kan, in het bijzonder voor zwaardere sancties, zoals 
hoge boetes, het ontbreken van openbaarheid worden gecompenseerd door 
tot publicatie of bekendmalcing over te gaan van de besluiten tot het opleg-
gen van dergelijke sancties. Dit gebeurt momenteel ook bij het opleggen van 
sancties door de Nederlandse Mededingingsautoriteit en de Autoriteit Finan-
ciele Markten. 196  Voor wat betreft het aanbieden van hoge transacties geldt 
op grond van de daarvoor geldende richtlijn dat een actieve openbaarmaking 
plaatsvindt via een persbericht in zaken die reeds duidelijk publicitaire aan-
dacht hebben gelcregen en/of waar zich de noodzaak tot publieke normbe-
vestigende werking zich nadrukkelijk doet gevoelen. 197  Deze praktijk zou 
voor wat betreft de buitengerechtelijke sanctieprocedure kunnen worden 
voortgezet en/of worden uitgebreid. Uitbreiding zou in dezen bijvoorbeeld 
kunnen plaatsvinden door het openbaar maken van bepaalde opgelegde 
sancties — bijvoorbeeld boetes boven een bepaald bedrag — door plaatsing op 
een internetsite. Urn de negatieve effecten voor de betrokkene verbonden aan 
de openbaarmaking van de opgelegde sanctie te beperken, zouden de betref-
fende uitspraken kunnen worden geanonimiseerd, hetgeen momenteel al ge-
beurt bij de schriftelijke en elektronische openbaarmaking van jurispruden-
tie. 

Daarnaast moet worden gesteld dat de mogelijkheid van de verdachte 
om beroep in te stellen bij de onafhankelijke rechter, voor een groot deel de 
nadelen van het ontbreken van externe openbaarheid wegneemt. De toegang 
tot een onafhankelijke rechter vormt een noodzakelijke voorwaarde om de 
buitengerechtelijke procedure waarin externe openbaarheid in beginsel ont-
breekt in overeenstemming te achten met de eisen van art. 6 EVRM (zie pa-
ragraaf 6.8. infra). De beoordelingsmaatstaf die het Europese Hof op dit punt 

196 Zie voor de (loge) boetes in het kader van de Mededingingswet de intemetsite van de 
Nationale Mededingingsautoriteit: http://www.NMa-org.nl . Zie voor deze inzake de 
Autoriteit Financiele Markten: hup://www.autoriteit-fm.nl . 

197 Zie hierover de Aanwijzing hoge transacties en transacties in bijzondere zaken, Stert 
2002, nr. 39, par. 4; Kamerstukken 11 2001-2002, 26 352 en 28 000 VI, nr. 57, p.2 en 5 
en Kamerstukken 11 2000-20W, 26 352 en 27 400 VI, nr. 45, p. 3-4. 
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aanlegt, is `(...) whether the proceedings considered as a whole, (...), were 
fair' 198  Met andere woorden; bij de beoordeling of een handeling in overeen-
stemming is met de eisen van het recht op een behoorlijk proces wordt niet 
slechts naar een bepaalde procesfase gekeken waarin die handeling heeft 
plaatsgevonden, maar wordt de procedure in zijn geheel beoordeeld. Daarbij 
vormt de toegang tot de onafhankelijke rechter een noodzakelijke voorwaarde. 
Op dit punt wordt het ontbreken van externe openbaarheid in de buitenge-
rechtelijke procedure gecompenseerd indien de verdachte zijn zaak voorlegt 
aan de onafhankelijke rechter, waarbij de behandeling een openbaar karakter 
heeft. 

Ten slotte is door Baauw opgemerkt dat het ontbreken van exteme open-
baarheid bij de buitengerechtelijke afdoening `ruimschoots' zou kunnen 
worden gecompenseerd door een veel grondiger controlemogelijkheid via de 
interne openbaarheid. Dit betekent dat adequate toegang van de verdachte en 
zijn verdediging tot die informatie en dat materiaal waarop het bewijs van 
het betreffende strafbaar feit is gestoeld, een compensatie zou kunnen vor-
men voor het ontbreken van exteme openbaarheid. 199  Externe openbaarheid 
kan in strikte zin vanwege het publieke karakter van het belang ervan niet 
worden gecompenseerd door een volledige behartiging van het meer indivi-
duele belang van de interne openbaarheid. In een minder strikte opvatting 
daarentegen — althans op dit punt — is uiteraard het individuele belang syn-
creet met het collectieve. In deze zin zou van een adequate toegang van de 
verdachte en' zijn verdediging tot de zaaksinformatie in zekere mate een 
compensatie van de nadelen van het ontbreken van exteme openbaarheid 
kunnen inhouden. 

6.3 	Welke strafbare feiten? 

Buitengerechtehjke afdoening II 

Op grond van het eerst genoemde ijkpunt dat ten grondslag ligt aan het voor-
stel van de buitengerechtelijke procedure dienen de strafbare feiten die voor 
de buitengerechtelijke procedure in aanmerking komen eenvoudig van aard 
te zijn en betrekkelijk gering van emst. Met de eerste eis wordt bedoeld dat 
zich bij de zaken die in aanmerking komen om via de buitengerechtelijke 
procedure te worden afgedaan, geen gecompliceerde bewijsproblematiek 
dient voor te doen. Met andere woorden; voor buitengerechtelijke afdoening 

198 Vgl. onder andere: EHRM 15 juni 1992, Pub!. ECHR, Series A Vol. 238, par. 84-85 NJ 
1993, 711 m.nt. Alkema (Ludi); EHRM 26 maart 1996, NJ 1996, 418 m.nt. Knigge, par. 
67 en 78 (Doorson); EHRM 26 september 1996, nr 47/1995/553/639, par. 43 (Miailhe 2) 
en EHRM 23 april 1997, NJ 1997, 635, m.nt. Knigge, par. 50 (Van Mechelen and others). 

199 Zie P.J. Baauw, a.w., p. 22. 
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komen die strafbare feiten in aanmerking die voor wat betreft het bewijs van 
de feiten en de strafbaarheid van feit en verdachte geen noemenswaardige 
problemen opleveren. Een belangrijke indicatie daarbij vormt de opstelling 
van de verdachte. Een gemotiveerde betwisting zal een sterke aanwijzing 
opleveren tegen afdoening buiten geding. Is de voorliggende zaak daarente-
gen meer gecompliceerd van karakter, dan leent de zaak zich niet voor bui-
tengerechtelijke afdoening en dient deze door de officier van justitie te wor-
den aangebracht bij de enkelvoudige rechter (het zogenaamde `tweede 
spoor'). 

Belangrijk in dit kader is de vraag hoe de naleving van deze eis kan 
worden afgedwongen. Een onzorgvuldige keuze voor het derde spoor wordt 
in ieder geval `bewaakt' door de mogelijkheid van beroep op de rechter. De-
ze kan in zijn oordeel over de opgelegde sanctie impliciet een oordeel vellen 
over de toepassing van de bevoegdheid. Daarnaast kan gedacht worden aan 
de mogelijkheid om bij onzorgvuldigheden de rechter de bevoegdheid te 
verlenen om de zaak in het kader van het tweede spoor af te doen. Een der-
gelijke `verwijzingsbevoegdheid' kan ook benut worden als het Openbaar 
Ministerie wel zorgvuldig is geweest, maar ter zitting van complicaties 
blij kt. 

Wat de eis van betrelckelijk geringe emst betreft: de geringheid van de 
ernst wordt inderdaad zeer betrekkelijk als er voor gekozen zou worden om 
de transactie geheel af te schaffen. Weliswaar zou er voor gekozen kunnen 
worden om al die feiten waarvoor thans hoge transactiebedragen worden 
betaald, af te doen in het tweede spoor. Dat zou echter betekenen dat een 
belangrijke doelstelling (capaciteit benutten voor de zaken die dat verdienen) 
niet kan worden gerealiseerd. De enkelvoudige rechter zou immers worden 
overstroomd met zaken die thans worden getransigeerd. Afdoening van deze 
Laken in het derde spoor behoeft niet op onoverkomelijke bezwaren te stui-
ten, mits sprake is van voldoende waarborgen. Die waarborgen zouden 
moeten worden gedifferentieerd naar de zwaarte van de sanctie. Bijvoor-
beeld boven een bepaald bedrag de verplichting tot het horen van de ver-
dachte en het meer uitgebreid motiveren van de beslissing tot het opleggen 
van de sanctie (zie paragraaf 6.7. infra). 

Soortgelijke opmerkingen kunnen worden gemaakt met betrekking tot 
feiten die thans buitengerechtelijk met een werkstraf kunnen worden afge-
daan. Die werkstraf is vaak het alternatief voor de gevangenis, hetgeen duidt 
op een meer dan geringe emst. Ook hier geldt dat afdoening in het derde 
spoor alleen acceptabel kan worden geacht als die afdoening met voldoende 
waarborgen is omkleed. Een belangrijke vraag daarbij is, of een eventuele 
omzetting van de werkstraf in een vrijheidsstraf rechterlijke tussenkomst 
vergt of niet. 
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De vraag die zich opdringt is, of de geringe ernst van het feit als zelfstandige 
beperking moet worden gehandhaafd. In het eerste interimrapport is als crite-
rium gekozen: hetgeen voor de samenleving en de verdachte op het spel 
staat. 20°  Dat betekent dat de straf die de verdachte boven het hoofd hangt en 
die uiteraard is gerelateerd aan de ernst van het feit in concreto, bepalend 
dient te zijn voor de vraag in welk spoor het feit wordt afgedaan. De wette-
lijke regeling van het derde spoor dient daarbij aan te sluiten. Bepalend voor 
de buitengerechtelijke afdoening is de straf die de officier van justitie in 
concreto wenst op te leggen. De beperkingen die met betrekking tot de op te 
leggen straffen worden aangebracht, beperken dan indirect de mogelijkheden 
om ernstige feiten buitengerechtelijk af te doen. 

Rest de vraag of naast deze indirecte beperking nog andere beperkingen 
ten aanzien van de ernst van de feiten hebben te gelden. In het bijzonder kan 
gedacht worden aan een beperking zoals die thans ten aanzien van de trans-
actie geldt. Voor de huidige transactieprocedure komen die strafbare feiten 
in aanmerlcing waarop naar wettelijke omschrijving maximaal zes jaar ge-
vangenisstraf is gesteld (art. 74 Sr). Bij de huidige regeling wordt derhalve 
voor de beoordeling of een strafbaar feit buitengerechtelijk kan worden af-
gedaan, uitgegaan van een abstracte grens. Hierdoor voldoet de genoemde 
regeling vanuit instrumenteel en rechtsbeschermend oogpunt — met name de 
toegankelijkheid en inzichtelijkheid van de regeling — in hoge mate aan de 
rechtsstatelijke eisen van legaliteit. 201  Op zich verdraagt een dergelijke ab-
stracte buitengrens gesteld aan de uitoefening van een discretionaire be-
voegdheid zich met het gekozen uitgangspunt (straf in concreto beslissend). 
Het voordeel van een dergelijke beperking zou gelegen kunnen zijn in de 
symboliek: zij vormt een orientatiepunt dat duidelijk maakt dat het niet de 
bedoeling is dat een moord buitengerechtelijk wordt afgedaan. 
Aan een dergelijke abstracte grens kleven echter ook bezwaren. Een ab-
stracte grens is altijd betrekkelijk willekeurig. 202  Bovendien levert zij feite-
lijk slechts een geringe bijdrage aan de inperking van de discretionaire be-
voegdheid. Daarbij zij opgemerkt dat bij het voorwaardelijk sepot niet een 
abstracte buitengrens wordt gehanteerd. Op dit punt wordt dan ook meer be- 

200 M.S. Groenhuijsen en G. Knigge, `Algemeen Deel', in: M.S. Groenhuijsen en G. Knig-
ge (red.), a.w., p. 21. 

201 Zie hierover de jurisprudentie die het EHRM in dezen op grond van art. 7 EVRM heeft 
gewezen. Zie hierover nader P.C. Bogert en T. Kooijmans (red.), Over de grens van het 
legaliteitsbeginsel, Deventer 2000 en M.S. Groenhuijsen en F.G.H. Kristen, 'Het Be-
stimmtheitsgebot bepaald', D&D 2001, P.  330-346. 

202 Zie voor lcritiek hierop: M.S. Groenhuijsen en A.M. van Kalmthout, 'De wet vermo-
genssancties en de kwaliteit van de rechtsbedeling', D&D 1983, p. 8-31, i.h.b. p. 17-20 
en P. Osinga, a.w., p. 162-163 en 167. 
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reikt door de binding van het Openbaar Ministerie aan beleidsregels, uitge-
werkt in het Kader voor Strafvordering en de strafvorderingsrichtlijnen. 

Wellicht is het verstandig, althans voorlopig, voor wat betreft het voor-
stet voor een buitengerechtelijke sanctieprocedure vast te houden aan een 
abstracte bovengrens. Dan zal daarbij echter wel een uitzondering moeten 
worden gemaakt voor afdoeningen die het karakter dragen van een uitgestel-
de vervolgingsbeslissing. 

6.4 	Welke sanctie? 

6.4.1 	Boete 

Voor wat betreft de invulling van de zelfstandige sanctiebevoegdheid, is de 
aandacht bij het onderzoek naar het `derde spoor', gezien de voorgaande 
hoofdstukken en de schets die in het eerste deelrapport werd gepresenteerd, 
in het bijzonder gericht op de sanctiemogelijkheid die zich het best leent om 
zelfstandig te worden opgelegd: een zelfstandige boetebevoegdheid. m  Ook 
vanuit het eerste ijkpunt blijkt voor deze sanctiemogelijkheid een belangrijke 
rol in de buitengerechtelijke procedure weggelegd. 

Op grond van de uitgangspunten, geexpliciteerd in het eerste ijkpunt dat 
ten grondslag ligt aan het voorstel van de buitengerechtelijke procedure, 
geldt dat aangezien de strafbare feiten die in aanmerking komen om buiten-
gerechtelijk te worden afgedaan betrekkelijk gering van ernst en eenvoudig 
van aard dienen te zijn, de buitengerechtelijk op te leggen boete navenant 
gering van hoogte moet zijn. Ook hier geldt dat een beperking tot slechts 
lage boetes zou betekenen dat de enkelvoudige rechter zou worden over-
stroomd met zaken die thans worden getransigeerd. In het voorgaande werd 
reeds vastgesteld dat afdoening met hoge boetes niet op onoverkomelijke 
bezwaren hoeft te stuiten, mits sprake is van voldoende waarborgen, zoals 
een hoorplicht en een uitgebreide motivering (zie paragraaf 6.7. infra). De 
buitengerechtelijke procedure zoals voorgesteld biedt op dit punt meer 
rechtswaarborgen dan de huidige buitengerechtelijke afdoeningsmogelijkhe-
den. 

De genoemde afweging — de betrekkelijk geringe ernst en eenvoudige 
aard van het strafbare feit — geeft echter te weinig inzicht in de precieze 
hoogte van de mogelijk op te leggen boete en voldoet daarmee niet aan de 

203 Zie nader KR. Hartmann, 'Buitengerechtelijke afdoening', in: a.w., p. 59-90 en M.S. 
Groenhuijsen en G. Knigge, 'Algemeen Deel', in: MS. Groenhuijsen en G. Knigge 
(red.), a. w., p. 28, 41-42 en 54. 
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eisen van inzichtelijkheid en transparantie. Dat de bevoegdheid tot het op-
leggen van boetes dient te worden begrensd, lijkt evident. De vraag die ech-
ter rijst, is hoe de bevoegdheid tot oplegging van (hoge) boetes moet worden 
begrensd. De officier van justitie is uiteraard gebonden aan de wettelijke 
strafmaxima, mar de vraag is of daarbinnen nog nadere beperkingen aan de 
bevoegdheid moeten worden aangebracht. Ook voor wat betreft de hoogte 
van de op te leggen boete kan op deze plaats, gelijk het voorgaande aan-
gaande de vraag naar de betreffende strafbare feiten, een vergelijk worden 
gemaakt met de huidige transactieregeling. De hoogte van de aan te bieden 
transactie is volgens art. 74 lid 2, sub a Sr, in navolging van art. 23 lid 2 en 3 
Sr, ten minste twee Euro en ten hoogste het maximum van de geldboete die 
voor het feit kan worden opgelegd. Voor de genoemde strafbare feiten is de 
wettelijk maximaal op te leggen geldboete in de regel beperkt tot een boete 
van de vijfde categorie (45.000 Euro). Bij veroordeling van een rechtsper-
soon is een uitzondering mogelijk. Indien daarbij de voor het feit bepaalde 
boetecategorie geen passende bestraffing toelaat, kan een geldboete worden 
opgelegd tot ten hoogste het bedrag van de naast hogere categorie, welke op 
grond van art. 23 Sr kan bestaan uit een geldboete van 450.000 Euro. Deze 
wettelijke beperking geldt echter met voor de voorwaarde gehele of gedeel-
telijke ontneming van het geschatte voordeel ex art. 74 lid 2, sub d Sr en de 
gehele of gedeeltelijke vergoeding van de veroorzaakte schade ex art. 74 lid 
2, sub e Sr. Beide zijn in hoogte wettelijk onbeperkt. Op grond van de bo-
vengenoemde uitgangspunten van het onderzoek behoren dergelijke hoge 
boetes in beginsel met buitengerechtelijk te worden afgedaan. In een zodanig 
geval geldt dat indien een zaak een dergelijke hoge boete vereist, de zaak 
door de officier van justitie in een ander 'spoor' dient te worden aange-
bracht. 204  
Op dit punt menen wij dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen 
commune en economische delicten en tussen rechtspersonen en natuurlijke 
personen, hetgeen momenteel reeds zijn doorwerking heeft gevonden in de 
wettelijke regeling van de toepasbare geldboetecategorieen en in de richtlij-
nen.205 Zo ontstaan vier categorieen. In de zwaarste categorie (rechtsperso- 

204 Zie voor een gelijk standpunt: Kamerstukken 11 2000-2001, 26 352 en 27 400 VI, nr. 45, 
p. 4 inzake hoge transacties: `Dergelijke zaken zouden in beginsel niet buiten de rechter 
om moeten worden afgedaan'. In de nieuwe Aanwijzing hoge transacties en transacties 
in bijzondere zaken, Stcrt. 2002, nr. 39, p. 1, wordt dit uitgangspunt verwoord door te 
stellen dat het uitgangspunt bij de betreffende transacties is: `niet transigeren in derge-
lijke zaken (maar voorleggen aan de rechter), tenzij daar een zeer goede reden voor is'. 

205 Zie art. 23 lid 7 en 8 Sr, art. 6 lid 1, sub 4 WED en het Kader voor Strafvordering, Stcrt. 
2001, nr. 28, waar het zijn van rechtspersoon en economisch, milieu- of (soft)drugs-
delicten een andere beoordelingsmaatstaf oplevert. 
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nen in economische zaken) zou daarbij het plafond bij 450.000 Euro/een 
miljoen gulden gelegd kunnen worden. In de lichtste categoric (natuurlijke 
personen in commune zaken) denken wij aan een plafond van 2250 Eu-
ro/vijfduizend gulden. Overigens zijn wij ons ervan bewust dat deze ab-
stracte grenzen slechts een beperkte validiteit en rechtsbescherming opleve-
ren. Enerzijds geldt voor absolute grenzen dat een dergelijke grens onbeant-
woord laat waarom juist tot dat bedrag buitengerechtelijke mag worden af-
gedaan. Een antwoord is niet op goede gronden te bepalen en derhalve arbi-
trair.m6  Een dergelijke grens schept daarentegen wel duidelijkheid en maakt 
het voorstel daarmee meer transparant. Anderzijds kan een dergelijke grens 
vanuit instrumented en rechtsbeschermend oogpunt de regeling beperken. 
De verdachten die voor buitengerechtelijke afdoening in aanmerking kunnen 
komen, zijn zeer divers. Dit kunnen zowel minvermogende individuele bur-
gers zijn, als zeer vermogende rechtspersonen. Met een beperkte absolute 
grens zou een evenredige buitengerechtelijke beboeting van vermogende 
rechtspersonen problematisch kunnen zijn. Hierdoor zouden veel delicten 
gepleegd door rechtspersonen vanwege de hoogte van de op te leggen boete 
niet voor buitengerechtelijke afdoening in aanmerking komen. Echter, voor 
beide categorieen verdachten moet de buitengerechtelijke procedure soelaas 
kunnen bieden teneinde van de voordelen van een dergelijke afdoening ge-
bruik te kunnen maken. In aansluiting daarop is dan ook gekozen voor de 
bovengenoemde invulling. Een nadere invulling binnen de gestelde grenzen 
kan worden gegeven in het Kader voor Strafvordering en de desbetreffende 
strafvorderingsrichtlijnen. Hiermee zou de regeling vanuit instrumenteel en 
rechtsbeschermend oogpunt in hoge mate aan de rechtsstatelijke eisen van 
legaliteit die aan (de mogelijkheid van het opleggen van) een sanctie worden 
gesteld. 

6.4.2 	Andere sancties 

Op deze plaats is ook de vraag naar de verhouding van het voorstel van een 
buitengerechtelijke procedure tot andere sanctiemogelijkheden van belang. 
De primaire gedachte van het onderhavige deelrapport is gebaseerd op een 
buitengerechtelijke boeteprocedure, maar de mogelijkheden van andere 
sancties worden op dit punt eveneens overwogen. Ook andere sancties kun- 

206 Zie voor een verhelderend overzicht van de oeverloze voorstellen op dit punt voor wat 
betreft de hoogte van de toegestane boetes in het fiscale bestuursstrafrecht M.W.C. Fe-
teris, a.w., p. 349-350, i.h.b. noot 158. 
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nen vanuit het ijkpunt van een eenvoudige en effectieve en efficiente proce-
dure in aanmerking komen. 

Ter nadere overweging wordt de uiterste grens van het buitengerechte-
lijk sanctioneren in deze bepaald door de Grondwet. In het eerste deelrapport 
is onderzocht in hoeverre de Grondwet grenzen stelt aan het buitengerechte-
lijk sanctioneren. Op die plaats is gesteld dat art. 113 lid 3 Grondwet, teza-
men met art. 5 EVRM, een uiterste grens trekt voor wat betreft het opleggen 
van de straf van vrijheidsontneming.'w  Deze sanctie mag uitsluitend door de 
rechterlijke macht worden opgelegd. De ingrijpendheid van dergelijke sanc-
ties maakt dat slechts een onafhankelijke en onpartijdige instantie daarmee 
mag worden belast. Ook uit de externe rechtsvergelijking blijkt dat buitenge-
rechtelijk geen vrijheidsbenemende sancties worden opgelegd. Dit betekent 
dat vrijheidsstraffen en andere vrijheidsbenemende sancties in beginsel niet 
in aanmerking komen om buitengerechtelijk te worden opgelegd. Immers, de 
instanties die in aanmerking komen om buitengerechtelijke sancties op te 
leggen, maken constitutioneel gezien geen deel uit van de rechterlijke 
macht. 208  Indien een vrijheidsstraf als passend wordt gezien als reactie op 
een voorliggend strafbare feit, zal derhalve niet voor buitengerechtelijke af-
doening kunnen worden gekozen en zal een ander spoor binnen de drieledige 
differentiatie in procesvormen moeten worden gevolgd. 

Een vergelijking met de huidige afdoeningsmogelijkheden geeft een 
beeld waarin bij transactie, schikking en voorwaardelijk sepot diverse zeer 
uiteenlopende voorwaarden kunnen worden gesteld. Kijkend naar het huidi- 
ge palet van mogelijkheden dat op grond van een transactie, de schikking en 
het voorwaardelijk sepot is ontstaan, kan een nadere overweging omtrent de 
mogelijkheden tot het buitengerechtelijk opleggen van andere sancties naast 
de mogelijkheid van een boete het onderhavige voorstel dan ook versterken. 

Binnen de huidige mogelijkheden van buitengerechtelijke afdoening 
kunnen financiele en niet-financiele voorwaarden voor niet-vervolging wor- 
den gesteld. Zo bleek uit het voorgaande dat bij de transactie als financiele 
voorwaarden kunnen worden gesteld dat de verdachte a) een geldsom betaalt 
aan de Staat, b) de geschatte waarde van voorwerpen voldoet, c) aan de Staat 
een geldbedrag voldoet ter gehele of gedeeltelijke ontneming van het ge- 
schatte voordeel of, d) een schadevergoeding aan het slachtoffer betaalt. 
Voor wat betreft de schikking gaat het daarbij om het betalen van een bedrag 
ter ontnerning van het wederrechtelijk verkregen voordeel, zonder dat de 

207 A.R. Hartmann, `Buitengerechtelijke afdoening', in: a.w., p. 80-82. 
208 Het begrip `rechterlijke macht' verwijst dan ook naar het orgaan(complex) rechterlijke 

macht in verhouding tot of analoog aan `wetgevende macht' en `uitvoerende macht'. 
A.R. Hartmann, `Buitengerechtelijke afdoening', in: a.w., p. 81. 
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vervolging in de hoofdzaak wordt voorkomen. Niet-financiele transactie-
voorwaarden zijn a) de afstand, uitlevering of overdracht van voorwerpen 
(het laatst genoemde ook in het kader van de schiklcing), b) het verrichten 
van hetgeen wederechtelijk is nagelaten, c) het teniet doen hetgeen wede-
rechtelijk is verricht, d) het voldoen aan een bij de belastingwet gestelde 
verplichting, of e) het verrichten van een taakstraf, bestaande uit een werk-
en/of leerstraf gedurende ten hoogste honderdtwintig uren. Voor wat betreft 
de bijzondere sepotvoorwaarden dienen hier nog te worden vermeld: deel-
neming aan een Halt-project, of g) deelname in het kader van het project 

De vraag is in de eerste plaats: in hoeverre kunnen de genoemde voor-
waarden van de transactie-, de schikkings- en sepotprocedure in het kader 
van het voorstel voor een buitengerechtelijke procedure worden geeffectu-
eerd? Met andere woorden; is het mogelijk om de transactie-, de schikkings-
en sepotvoorwaarden in het voorstel voor een zelfstandige buitengerechtelij-
ke sanctieprocedure te incorporeren? Daarbij kunnen twee opties worden 
gekozen: a) de genoemde voorwaarden worden geconverteerd tot zelfstandi-
ge sanctiebevoegdheden, welke b) mogelijk ook voorwaardelijk kunnen 
worden gehanteerd. In het navolgende wordt op de genoemde mogelijkheden 
nader ingegaan. 

Indien we de genoemde voorwaarden binnen het kader van de transac-
tie, de schikking en het voorwaardelijk sepot plaatsen in het kader van optie 
a), is duidelijk dat deze voorwaarden in beginsel een afspiegeling vormen 
van de huidige sanctiemogelijkheden van de strafrechter. Ms vergelijk: 
— de voorwaarde van het betalen van een geldsom aan de Staat vormt het 

spiegelbeeld van de geldboete; 
— het afstand doen, het uitleveren of het voldoen aan de Staat van de ge-

schatte waarde van voorwerpen die in beslag zijn genomen en vatbaar 
zijn voor verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer, impliceren 
de verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer in de vorm van 
een voorwaarde; 

— de gehele of gedeeltelijke ontneming van het geschatte voordeel dat de 
verdachte heeft behaald door betaling van een geldbedrag aan de Staat 
of de overdracht van inbeslaggenomen voorwerpen, impliceert de ont-
nemingsmaatregel in voorwaardelijke vorm; 

— de gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door het strafbare feit ver-
oorzaalcte schade, impliceert de schadevergoedingsmaatregel in voor-
waardelijke vorm; 
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— het verrichten van onbetaalde arbeid of het volgen van een leerproject 
gedurende ten hoogste honderdtwintig uren, impliceert de taakstraf in 
voorwaardelijke vorm; 

— het verrichten hetgeen wederrechtelijk is nagelaten, het teniet doen het-
geen wederrechtelijk is verricht en het verrichten van prestaties tot het 
goedmaken van een en ander, impliceert in voorwaardelijke vorm de 
maatregel van art. 8 sub b WED; 

— de mogelijkheid van perspublicatie, impliceert in dezen ten slotte de 
openbaarrnaking van een rechterlijke uitspraak. 

Voorwaarden als het voldoen aan een bij de belastingwet gestelde verplich-
ting, het zich richten naar de aanwijzingen van een instelling als bedoeld in 
de Wet op de jeugdhulpverlening en het sluiten van een nalevingsovereen-
komst hebben hun eigen plaats. 

De vraag die zich op grond van het voorgaande doet stellen is: in hoe-
verre kunnen sancties als de geldboete, de verbeurdverklaring, de onttrek-
king aan het verkeer, de ontnemingsmaatregel, de schadevergoedingsmaat-
regel, de taakstraf, de maatregel van art. 8 sub b WED en de openbaarma-
king van de uitspraak ook buitengerechtelijk worden opgelegd? Voor wat 
betreft de eerst genoemde sanctie, de geldboete, is in paragraaf 6.4.1. supra 
reeds beschreven dat de mogelijkheden daartoe bestaan en dat het zelfstan-
dige karakter van de bevoegdheid voordelen oplevert boven de huidige af-
doening door middel van een transactie. Voor wat betreft de andere sancties 
geldt dat ook deze in beginsel, mits wettelijk geregeld, buitengerechtelijke 
als zelfstandige straf of maatregel kunnen worden opgelegd. Immers, de 
grens ligt voor wat betreft het buiten de rechter om opleggen van sancties, 
zoals hiervoor reeds aangegeven, bij vrijheidsbenemende sancties. Geen van 
de genoemde sancties heeft een dergelijk karakter. 

Daarbij kan dan tevens worden gedacht aan een cumulatie van de diver-
se mogelijkheden, hetgeen bij de huidige regeling van de transactie voor wat 
betreft de te stellen voorwaarden en de huidige regeling van de cumulatie 
van rechterlijke sancties (art. 9 lid 2 en 3; 36b lid 3; 36f lid 3 Sr) ook tot de 
mogelijkheden behoort. Zo lijkt het geen probleem dat buitengerechtelijk 
naast het opleggen van een boete tevens een sanctie als de onttrekking aan 
het verkeer of de schadevergoedingsmaatregel wordt opgelegd. 
Indien de buitengerechtelijke procedure zoals in dit deelrapport wordt be-
schreven, naast een zelfstandige boetebevoegdheid tevens de bovengenoem-
de sancties zou gaan inhouden, wordt ontegenzeglijk'de buitengerechtelijke 
afdoening zeer sterk uitgebreid ten opzichte van de gerechtelijke afdoening. 
Daartegen moet echter ter nuancering worden ingebracht dat een dergelijke 
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invulling van de buitengerechtelijke afdoening een betere afspiegeling vormt 
van de realiteit dan de huidige wijze van buitengerechtelijke afdoening 
waarbij de betreffende sancties als voorwaarden bij de transactie, de schik-
king en het sepot worden gepresenteerd. 

Een andere mogelijkheid is het opleggen van een voorwaardelijke sane-
tie (optie b). Deze mogelijkheid bouwt voort op het gegeven dat de genoem-
de voorwaarden worden geconverteerd naar zelfstandige sancties, maar 
voegt daaraan toe dat deze sancties ook onder een opschortende of ontbin-
dende voorwaarde kunnen worden opgelegd. Dit betekent in het ene geval 
dat een opgelegde sanctie niet of niet geheel ten uitvoer wordt gelegd, mits 
de betrokkene de voorwaarde nakomt die bij de opgelegde sanctie is gesteld. 
Wij menen dat hiervoor niet moet worden gekozen, omdat veel van de mo-
gelijk op te leggen sancties op dit punt ineffectief zouden zijn op het punt 
van de executie. Naast de boete zouden andere sancties in beginsel niet als 
primaire sanctie voorwaardelijk kunnen worden opgelegd. Een taakstraf die 
mislukt of een voorwerp dat niet wordt uitgeleverd, zouden op het punt van 
de te stellen voorwaarden en de executie daarvan voor problemen zorgen. 

Wij menen dan ook te moeten opteren voor de mogelijkheid van sane-
tie-oplegging waarbij als voorwaarde wordt gesteld dat bij niet-nakoming tot 
vervolging wordt overgegaan. Dit betekent dat buitengerechtelijk een sanctie 
wordt opgelegd, maar indien deze niet of niet juist wordt nagekomen toch 
vervolging wordt ingesteld. Daarmee verkrijgt de opgelegde sanctie een 
voorlopig karakter waarbij in geval van niet-naleving de rechter wordt gea-
dieerd. Deze optic zou bijvoorbeeld een functie kunnen bewijzen in de ge-
vallen dat van de betroldcene medewerking wordt verlangd ter uitoefening 
van de opgelegde sanctie ('prestatiesancties'). Daarbij kan onder andere 
worden gedacht aan de taakstraf of de uitlevering van niet in beslag geno-
men voorwerpen. Zo wordt dan bij niet-naleving van bijvoorbeeld een bui-
tengerechtelijk opgelegde taakstraf de strafrechter aangezocht om een pas-
sende sanctie op te leggen, hetgeen bij niet nakoming van de taakstraf in de 
regel een (korte) vrijheidsstraf zal zijn. De reden voor een dergelijke optic is 
dat wij menen dat de strafrechter beter toegerust is en gezien de ontstane si-
tuatie een passender forum biedt ter beoordeling van de genoemde gevallen. 

De sanctie-oplegging onder ontbindende voorwaarde heeft diverse 
voordelen. In de eerste plaats maakt het voor de overheid mogelijk een pas-
send antwoord te geven op feitelijke en persoonlijke situaties die zich voor 
een gedifferentieerde aanpak lenen. Met andere woorden; een dergelijke in-
vulling geeft de buitengerechtelijke afdoening als sanctiemogelijkheid die 
flexibiliteit waarmee een afgewogen en toepasselijk handhavingsbeleid kan 
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worden gevoerd, hetgeen wordt beschouwd als een van de ontwerperiteria 
van het sanctiestelse1. 209  Daarbij komt dat met het opleggen van sancties on-
der ontbindende voorwaarde, gezien de huidige praktijk van de buitenge-
rechtelijke afdoening — onder verwijzing naar met name de transactie en het 
voorwaardelijk sepot — veel ervaring bestaat waardoor een dergelijke invul-
ling van de boeteprocedure geen breuk met de huidige praktijk betekent en 
grote praktische problemen kunnen worden voorkomen. Met het oog op ei-
sen van rechtstatelijkheid als rechtszekerheid en rechtsgelijkheid is het daar-
bij van belang dat de betreffende sanctiebevoegdheid, gelijk de huidige 
transactieprocedure en in tegenstelling tot de huidige procedure van het 
voorwaardelijk sepot, wettelijk wordt vastgelegd. Ten slotte heeft een derge-
lijke wijze van sanctie-oplegging het voordeel dat de betrolckene de ruimte 
wordt gelaten om tot nakoming te komen. In zekere zin wordt met het voor-
waardelijk sanctioneren een deel van de consensualiteit behouden, die bij de 
huidige buitengerechtelijke afdoeningsmogelijkheden bestaat. Er vindt wel-
degelijk eenzijdige sanctie-oplegging plaats, maar de betrokkene wordt de 
gelegenheid gelaten zich te conformeren aan het besluit door de betreffende 
voorwaarde na te komen. 

Op deze plaats kan tevens de vraag worden gesteld in hoeverre de mo-
gelijkheden tot het opleggen van sancties nog dienen te worden uitgebreid 
met andere sancties. Kunnen naast de hiervoor genoemde mogelijkheden 
nog andere sancties een rol spelen binnen het kader van het voorstel van de 
buitengerechtelijke procedure? Daarbij dient te worden aangetekend dat het 
huidige stelsel van gelimiteerde voorwaarden bij de transactieregeling als 
vrij rigide wordt gekenschetst. Mogelijkheden tot bijvoorbeeld het stellen 
van een straat- of stadionverbod, een meldplicht bij Oud en Nieuw of de ont-
zegging van de rijbevoegdheid blijken daarbij niet als voorwaarde te kunnen 
worden gesteld. Dat is dan ook de reden waarom op dit punt in de regel een 
sepot onder voorwaarden wordt toegepast. Immers, het ontbreken van het 
wettelijk kader biedt op dat punt ruimere mogelijkheden. 

Ten aanzien van de ontzegging van de rijbevoegdheid kan op deze 
plaats het volgende worden opgemerkt. Ontzegging van de rijbevoegdheid 
kan binnen het huidige strafrechtelijke kader door de strafrechter worden 
opgelegd op grond van art. 179, 179a en 180*Wegenverkeerswet. 21°  Sinds de 
inwerkingtreding van de Wet van 24 juni 1998, Stb. 1998, 375 is in art. 164a 
lid 4 Wegenverkeerswet de officier van justitie de bevoegdheid toebedeeld 

209 `Sancties in perspectief , a.w., p. 29-33. 
210 Vgl. tevens art. 77h en 77r Sr. De sanctie heeft daarbij een gelijksoortig karakter als de 

bijkomende straf opgenomen in art. 7f WED of de voorlopige maatregel in art. 29 WED. 
Beide te hanteren door de strafrechter. 
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om een ingevorderd rijbewijs onder zich te houden voor de periode totdat de 
rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan of, indien bij die uit-
spraak de bestuurder de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen on-
voorwaardelijk is ontzegd, tot het tijdstip waarop de ontzegging ingaat. In 
een voorstel tot wijziging van het wetsvoorstel dat tot de huidige regeling 
heeft geleid, werd de officier wettelijk verplicht om in de daarvoor in aan-
merking komende gevallen het rijbewijs in te houden met een maximum 
duur van 2 jaar. 2 " Hiermee werd een zelfstandige bestuurlijke sanctie voor 
de officier van justitie gecreeerd welke volgens de Nota naar aanleiding van 
het nader verslag werd omschreven als een vervanging van de door de straf-
rechter op te leggen ontzegging van de rijbevoegdheid. Daarbij werd gesteld 
dat het voorstel leidde tot een gedeeltelijke substitutie van strafrecht door 
bestuursrecht voor zover het de sanctie ten aanzien van de rijbevoegdheid 
betrof voor bepaalde emstige feiten. De sanctie ten aanzien van de rijbe-
voegdheid voor bepaalde strafbare feiten zou uit het strafrecht worden ge-
licht en voortaan via een afzonderlijke bestuursrechtelijke procedure worden 
opgelegd waarop de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zou zijn. 212  
Tegen dit voorstel zijn in de literatuur en in de Tweede Kamer veel bezwa-
ren aangevoerd, welke in hoofdzaak waren gebaseerd op de omstandigheid 
dat het voorstel niet goed paste binnen de Nederlandse traditie en de uit-
gangspunten van het strafstelse1. 2 " Dit heeft uiteindelijk geleid tot aanpas-
sing van het wetsvoorstel zoals het momenteel in art. 164a lid 4 Wegenver-
keerswet is opgenomen. 214  

Binnen het kader van de buitengerechtelijke sanctieprocedure zou een 
ontzegging van de rijbevoegdheid wel tot de mogelijkheden kunnen behoren. 
Een dergelijke zelfstandige sanctie kan een belangrijke aanvulling betekenen 
voor de buitengerechtelijke procedure. Veel van de gevallen waarin deze 
sanctie door de strafrechter wordt opgelegd, zijn eenvoudig van karakter. 
Voor dergelijke gevallen kan door middel van de buitengerechtelijke proce-
dure worden voorzien in een effectieve en efficiente afdoening. Een regeling 
van deze sanctie binnen het kader van de buitengerechtelijke procedure hoeft 
in tegenstelling tot het voorstel in het genoemde wetsvoorstel, niet tot afwij-
zing te leiden. Immers, de mogelijkheid van het opleggen van de ontzegging 

211 Kamerstukken ll 1995-1996, 24 112, nr. 7. 
212 Zie uitgebreid de Nota naar aanleiding van het nader verslag Kamerstukken II 1996- 

1997, 24 112, or. 9, p. 1-7. 
213 Zie Kamerstukken II, handelingen inzake 24 112, p. 44/3500-44/3522; Kamerstukken II 

1997-1998, 24 112, nr. 239c en J. Simmelink en K. van Tuijn, 'Wetsvoorstel 24 112: 
bordjes verhangen bij ontzegging van de rijbevoegdheid', D&D 1997, p. 769-788. 

214 Kamerstukken II 1997-1998, 24 112, or. 239. 
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van de rijbevoegdheid in het kader van de buitengerechtelijke sanctieproce-
dure impliceert dat deze sanctie binnen het strafrechtelijk kader wordt vorm-
gegeven. Dit betekent dat de sanctie uitsluitend zou worden genormeerd 
door strafrechtelijke beginselen, rechtsregels en begrippen. Met een dergelij-
ke inkadering wordt derhalve anders dan het toenmalige voorstel voor de 
Wegenverkeerswet, een troeblerende vermenging van rechtssferen voorko-
men en blijft het sanctiesysteem inzichtelijk en transparant. 

Voor wat betreft het stellen van de gedragsvoorwaarden — het stellen 
van een straat- of stadionverbod, een meldplicht bij Oud en Nieuw, maar ook 
de Halt-projecten en `Justitie-in-de-buure — die thans in het kader van een 
voorwaardelijke sepot worden gesteld, stellen wij het volgende. Wij opteren 
voor de mogelijkheid de officier van justitie de bevoegdheid te verlenen in 
zijn sanctiebesluit `aanwijzingen' te geven die het gedrag van de betrokkene 
betreffen. De officier van justitie geeft zijn beslissing daarbij onder de ont-
bindende voorwaarde dat de aanwijzingen worden nageleefd. Ingeval van 
niet-naleving kan de officier alsnog dagvaarden, waardoor de beschikking 
vervalt. De officier van justitie kan met het geven van aanwijzingen vol-
staan, maar die aanwijzingen ook combineren met een boete of een andere 
sanctie. De genoemde mogelijkheid van combinatie kan gezien worden als 
een niet onbelangrijk voordeel van de integratie van het voorwaardelijk se-
pot in het derde spoor. De schimmige verhouding tussen de transactie en het 
voorwaardelijke sepot is daarmee verleden tijd. Een ander voordeel is dat de 
aanwijzingen aan wettelijke normering en specificering kunnen worden on-
derworpen. Op dit punt zou voor wat betreft de normering van de voorwaar-
den in de buitengerechtelijke procedure kunnen worden aangesloten bij de 
ongeschreven grenzen die momenteel worden gesteld aan de voorwaardelij-
ke veroordeling, zijnde: a) grondrechten en in mensenrechtenverdragen op-
genomen fundamentele rechten mogen niet worden ingeperkt, b) de voor-
waarden mogen geen strafkarakter hebben en, c) de voorwaarden mogen 
geen zwaarder karakter hebben dan de door de rechter in dat geval mogelijk 
op te leggen straf. Op dit punt zou, gelijk in het voorgaande is betoogd, voor 
een nadere normering afgestemd moeten worden op de regeling van de 
voorwaardelijke veroordeling ex art. 14a-c Sr. Ook voor een verdere invul-
ling in dezen kan daar aansluiting worden gevonden. 

Bij het voorstel voor een zelfstandige buitengerechtelijke sanctiebevoegd-
heid doet zich uitdrukkelijk de vraag stellen naar de afdwingbaarheid van de 
opgelegde sanctie. Aan de hand van de genoemde ijkpunten dient een opge-
legde sanctie vanuit instrumenteel, rechtsbeschermend en systematisch op- 
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zicht op een verantwoorde wijze te kunnen worden afgedwongen. De betref-
fende procedure dient effectief en efficient te zijn, voldoende rechtswaarbor-
gen te behelzen en inzichtelijk en transparant te zijn binnen het wettelijke 
systeem. Om een beeld te lu -ijgen van de wijze waarop opgelegde sancties 
binnen het kader van het strafrecht kunnen worden afgedwongen is het ge-
past een vergelijk te maken met de huidige buitengerechtelijke afdoenings-
mogelijkheden en de rechterlijke sancties. 

De afdwingbaarheid van de transactie en het voorwaardelijk sepot is, 
indien de verdachte de gestelde voorwaarden niet, niet tijdig, onvolledig of 
onjuist nakomt, zoals in het voorgaande reeds beschreven, volledig geba-
seerd op de mogelijke vervolging van de verdachte en daaraan verbonden 
nadelen. De schikking daarentegen vervangt, zoals gesteld, niet een eventu-
ele vervolging in de hoofdzaak. Het voldoen aan de schikking heeft alleen 
tot gevolg dat een lopend strafrechtelijk financieel onderzoek wordt beein-
digd, ter terechtzitting geen vordering wordt gedaan tot ontneming van we-
derrechtelijk genoten voordeel als bedoeld in art. 36e Sr of, indien deze vor-
dering reeds is gedaan, de ontnemingszaak van rechtswege eindigt. De 
rechtsgevolgen van de schikking betreffen bijgevolg alleen de financiele 
kant van de lopende strafzaak en bewerkstelligt in tegenstelling tot de trans-
actie niet dat strafvervolging in zowel de hoofdzaak als in een eventuele ont-
nemingszaak wordt voorkomen. Indien de verdachte de aangegane schikking 
niet, niet tijdig of niet volledig nakomt kan door de officier van justitie ter 
zitting alsnog een ontnemingsmaatregel als bedoeld in art. 36e Sr worden 
gevorderd. 

Voor de buitengerechtelijke mogelijkheden geldt derhalve dat de af-
dwingbaarheid is gebaseerd op een rechterlijke interventie. Rechterlijke in-
terventie op dit punt ontbreekt bij het voorstel voor een buitengerechtelijke 
sanctieprocedure. De buitengerechtelijke sanctie heeft evenwel gelijk de 
rechterlijke sanctie een zelfstandig karakter. Voor een inzicht van de af-
dwingbaarheid van de buitengerechtelijke sanctie kan, gezien het zelfstandi-
ge karakter daarvan, dan ook een parallel worden getrokken met de wijze 
waarop de door de strafrechter op te leggen sancties worden geeffectueerd. 

De afdwingbaarheid van de door de strafrechter op te leggen sancties is 
voor een belangrijk deel gebaseerd op feitelijke dwang en tenuitvoerlegging. 
Zo worden vrijheidsbenemende sancties, bijkomende straffen en de meeste 
maatregelen geeffectueerd onder druk van feitelijke dwang dan wel wordt de 
opgelegde sanctie uitgevoerd door simpelweg gevolg te geven aan de rech-
terlijke uitspraak (bijvoorbeeld: de inbeslaggenomen voorwerpen worden 
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verbeurdverklaard of aan het verkeer onttrokken). 215  Bij de afdwingbaarheid 
van de taakstraf, de geldboete, de ontnemingsmaatregel en de schadevergoe-
ding speelt de vervangende hechtenis een belangrijke rot. 

Indien de strafrechter een taakstraf, de geldboete, de ontnemingsmaat-
regel en/of de schadevergoeding heeft opgelegd, beveelt de strafrechter voor 
het geval de veroordeelde de sanctie niet naar behoren verricht of volledige 
betaling of verhaal daarvan uitblijft, op grond van art. 22d, 24c, 24d of 36f 
lid 6 Sr dat vervangende hechtenis zal worden toegepast. Dit betekent in de 
praktijk dat nadat is gebleken dat de veroordeelde de opgelegde sanctie niet 
naar behoren heeft verricht of betaling of verhaal achterwege is gebleven, 
het Centraal Justitieel Incasso Bureau of in het geval van de ontnemings-
maatregel de landelijk executie-officier van justitie, een arrestatiebevel aan-
maakt en naar een centraal punt in de politieregio stuurt, waama de veroor-
deelde bij insluiting in beginsel de hechtenis uitzit in het Huis van Bewa-
ring. 216  Het Centraal Justitieel Incasso Bureau bewaakt daarbij de voortgang 
van de tenuitvoerlegging. In geval van veroordeling van een rechtspersoon is 
het feitelijk onmogelijk om eventueel een vervangende hechtenis te effectue-
ren. Vervangende hechtenis blijft dan ook achterwege bij het opleggen van 
een sanctie. 217  

Ter zake van de vervangende hechtenis dient een duidelijk onderscheid 
te worden gemaakt naar het karakter daarvan. De vervangende hechtenis zo-
als deze wordt bevolen in een vonnis waarin een taakstraf en/of een geld-
boete is opgelegd, heeft het karakter van een vervangende sanctie. Indien de 
taakstraf niet naar behoren is verricht of bij de geldboete volledige betaling 
of verhaal daarvan uitblijft, dient de vervangende hechtenis als vrijheidsbe-
nemende sanctie ter vervanging van de taakstraf of de geldboete. Dit karak-
ter van een vervangende sanctie blijkt ook uit de omstandigheid dat bij het 
gedeeltelijk verrichten van de taakstraf of het gedeeltelijk betalen van de 
geldboete de vervangende hechtenis op grond van art. 22d lid 4 en 24c lid 4 
Sr naar evenredigheid wordt verminderd. Een dergelijke sanctie heeft als 

215 Zie voor een uitzondering art. 34 Sr, art. 577 Sv en het daartoe behorende Besluit van 7 
juni 1994, Stb. 1994,410, houdende regels ter uitvoering van art. 577 lid 2 Sv. 

216 Zie art. 22g Sr; 573 lid 3 en 4 Sv; 9, 10 juncto 15 Penitentiaire beginselenwet en de 
Aanwijzing executie boeten, maatregelen en (vervangende) vrijheidsstraffen, Stcrt. 
1999, nr. 142. De bevoegdheid tot het geven van een last in de zin van art. 564 lid 1 Sv 
tot tenuitvoerlegging van een bevel tot vrijheidsbeneming of veroordelend vonnis of ar-
rest blijft voorbehouden aan het Openbaar Ministerie. Echter, het Landelijk Coordina-
tiepunt Arrestatiebevelen (LCA) van het CJIB verricht hierbij de uitvoerende werk-
zaamheden. Hiervoor ligt een wettelijke basis in het art. 564 lid 6 Sv, op grond waarvan 
bij of krachtens algemene maatregel van bestuur voorschriften kunnen worden gegeven. 

217 Zie art. 24c lid 1, 24d en 36f lid 6 Sr. Zie tevens art. 34 lid 3 en 36 lid 3 Sr. 
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voordeel dat ook hi] onvennogen (in welke zin en om welke reden dan ook) 
de geschonden norm niet onbestraft hoeft te blijven. 

Bij een vonnis waarin een ontnemingsmaatregel en/of een schadever-
goedingsmaatregel is opgelegd, heeft de vervangende hechtenis echter een 
ander karakter. Op grond van art. 24d lid 2 en 36f lid 6 Sr wordt de duur van 
de vervangende hechtenis niet verminderd door het voldoen van slechts een 
gedeelte van het verschuldigde bedrag of komt deze sanctie niet in de plaats 
van de te betalen van de schadevergoeding. Met andere woorden; de vervan-
gende hechtenis heeft in dit geval niet het karakter van een vervangende 
sanctie of een alternatief, maar het karakter van een dwangmiddel tot nako-
ming van de ontnemingsmaatregel of schadevergoedingsmaatrege1. 218  Wer-
vangende' hechtenis impliceert in deze gevallen lijfsdwang of gijzeling. Een 
dergelijke sanctie past niet bij onvermogende verdachten, maar meer in de 
gevallen dat er sprake is van onwil om de primaire sanctie na te komen. 

De noodzaak van een regeling op grond waarvan een opgelegde buiten-
gerechtelijke sanctie kan worden afgedwongen, lijkt onomstreden. Voor wat 
betreft het afdwingen van de buitengerechtelijk opgelegde sanctie geldt dat 
de mogelijkheden daartoe in de eerst plaats afhankelijk zijn van de nader 
invulling van de buitengerechtelijke procedure voor wat betreft de op te leg-
gen sancties. Indien de buitengerechtelijke procedure beperkt blijft tot een 
buitengerechtelijke boeteprocedure lijkt een regeling van een vervangende 
hechtenis noodzakelijk. Indien meet sancties buitengerechtelijk kunnen wor-
den opgelegd, zal het afdwingen van een deel daarvan kunnen plaatsvinden 
onder druk van feitelijke dwang dan wel door uitvoering te geven aan de ge-
nomen beslissing. Voor andere sancties zal, gelijk de boete, een regeling 
moeten worden getroffen op grond waarvan nakoming kan worden afge-
dwongen. 

Bij de formulering van een regeling die het afdwingen van een buiten-
gerechtelij k opgelegde sanctie bewerkstelligt, kan in de eerste plaats de 
vraag worden gesteld: welk karakter dient de betreffende regeling te hebben? 
Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van wat met de betreffende rege-
ling wordt beoogd. lndien deze slechts tot doel heeft de normschending niet 
ongestraft te laten, kan de regeling het karakter van een vervangende sanctie 
hebben. Deze sanctie treedt dan, gelijk de vervangende hechtenis bij de taak-
straf en de geldboete, in plaats van de eigenlijke sanctie. Indien wordt be- 

218 Zie hierover uitgebreid F.W. Bleichrodt, `Gevangen tussen twee sporen', Sancties 2000, 
p. 143-145 en M..1. Borgers, a.w., p. 446-459. Vgl. par. 4.2 supra inzake de Trzwin-
gungshafr in het Ordnungswidrigkeitengesetz. In het wetsvoorstel aanpassing ontne-
mingswetgeving wordt dan ook voorgesteld om art. 24d Sr te laten vervallen en daar-
voor in het herziene art. 51Ic Sv lijfsdwang van ten hoogste drie jaar op te leggen. 
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oogd de primaire sanctie na te doen komen, zal de regeling meer het karakter 
van een regeling tot gijzeling moeten hebben. In het geval van onwil bij de 
verdachte zou dan tot gijzeling kunnen worden overgegaan om nakoming 
van de eigenlijke sanctie te bewerkstellingen. Afhankelijk van de nadere in-
vulling van de buitengerechtelijke procedure voor wat betreft de op te leggen 
sancties, zou voor de een of de andere regeling kunnen worden gekozen. In-
dien de buitengerechtelijke procedure beperkt blijft tot een buitengerechte-
lijke boeteprocedure lijkt een regeling van een vervangende hechtenis, gelijk 
de huidige regeling bij de taakstraf en de geldboete, het meest geeigend. In-
dien meer sancties buitengerechtelijk kunnen worden opgelegd, zal de rege-
ling (tevens) het karakter van een lijfsdwang kunnen krijgen. Dit sluit een 
eventuele regeling van beide mogelijkheden echter niet uit. 

In de tweede plaats kan de vraag worden gesteld naar de wijze waarop 
de betreffende regeling procedureel vorm dient te worden gegeven. In de 
huidige situatie wordt, zoals gesteld, indien een door de rechter opgelegde 
sanctie niet naar behoren is verricht of betaling of verhaal achterwege is ge-
bleven, de tevens in het vonnis opgenomen vervangende hechtenis ten uit-
voer gelegd. Ook voor wat betreft de mogelijkheden tot het opleggen van 
een sanctie ter vervanging of het afdwingen van een andere sanctie geldt op 
deze plaats dat de uiterste grens in dezen wordt bepaald door art. 113 lid 3 
Grondwet: `een straf van vrijheidsontneming kan uitsluitend door de rech-
terlijke macht worden opgelegd'. Dit heeft verschillende consequenties voor 
de buitengerechtelijke sanctieprocedure. Welke instantie legt in de buitenge-
rechtelijke procedure de vervangende hechtenis op? 

Op deze vraag kan op verschillende wijzen worden geantwoord. Ener-
zijds kan onder verwij zing naar de Grondwet worden gesteld dat slechts de 
(straf)rechter de vervangende hechtenis mag opleggen. Strikte interpretatie 
van art. 113 lid 3 Grondwet kan slechts tot de invulling van de buitenge-
rechtelijke procedure leiden, waarin enkel de (straf)rechter de vervangende 
hechtenis oplegt. De buitengerechtelijke procedure verloopt in dat geval zo, 
dat nadat de sanctie buitengerechtelijk is opgelegd en onomstotelijk is ko-
men vast te staan dat de betrokkene de opgelegde sanctie niet naar behoren 
heeft verricht of betaling of verhaal achterwege is gebleven, de sanctie-
opleggende instantie de rechter adieert met een verzoek tot beoordeling van 
de zaak. De strafrechter beoordeelt dan de zaak volledig met als mogelijk-
heid het opleggen van een vrijheidsbenemende sanctie. De omstandigheid 
dat een buitengerechtelijke sanctie niet, niet juist, niet volledig ten uitvoer is 
gelegd, vormt in dat geval een sterke indicatie voor het opleggen van een 
vrijheidsbenemende sanctie. Een dergelijke procedure lijkt sterk op de hui-
dige omzettingsprocedure op grond van art. 14g-j Sr, waarbij de voorwaar- 
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delijke straf op yordering van het Openbaar Ministerie wordt omgezet een 
feitelijk uit te voeren straf. 

Anderzijds kan op grond van een minder strikte lezing van de Grondwet 
worden voorgesteld dat bij het opleggen van de buitengerechtelijke sanctie 
in de toepasselijke gevallen tevens de duur wordt bepaald van de vervangen-
de hechtenis of de gijzeling indien de opgelegde sanctie niet naar behoren is 
verricht of betaling of verhaal achterwege zijn gebleven. De tenuitvoerleg-
ging van de vervangende hechtenis of de gijzeling kan dan worden aange-
vangen na een daartoe verleend verlof van de (straerechter. Met andere 
woorden; de vervangende hechtenis of lijfsdwang wordt ook buitengerech-
telijk vastgesteld, maar de daadwerkelijke vrijheidsbeneming vindt pas 
plaats na rechterlijk verlof. Het rechterlijk verlof kan voor wat betreft de 
toetsing worden beperkt tot een rechtmatigheidstoetsing. Daarbij zou voor 
wat betreft de lijfsdwang kunnen worden aangesloten bij de regeling zoals 
opgenomen in de het voorgesteld art. 511c Sy in het wetsvoorstel aanpassing 
ontnemingswetgeving. 219  

Vanuit een instrumentele, rechtsbeschermende en systematische optiek 
lijkt een invulling van de mogelijkheid tot afdwingen van de buitengerechte-
lijk opgelegde sanctie die nauw aansluit bij de huidige strafrechtelijke af-
doening het meest geeigend. Hiermee zou enerzijds recht worden gedaan aan 
het vereiste dat vrijheidbenemende sancties slechts kunnen worden opgelegd 
nadat een onafhankelijke rechter na volledige toetsing een oordeel geeft. 
Anderzijds wordt hierdoor geen ontwrichtende systeembreuk bewerkstelligd 
die de buitengerechtelijke procedure te zeer doet afwijken van de huidige 
praktijk. Dit impliceert aan de hand van het voorgaande een voorkeur voor 
de eerste optie. Daarbij stellen wij het volgende voor. De enige vraag die de 
rechter in de procedure te beantwoorden heeft, is of de boete kan worden 
omgezet in vrijheidsstraf. De hoogte van de opgelegde boete is daarbij maat-
gevend voor het maximum van de vervangende hechtenis. Reformatio in 
peius is dus uitgesloten. Wel mag de rechter het aantal dagen vervangende 
hechtenis verminderen als hij daartoe aanleiding vindt in de ernst van het feit 
of in de persoon of de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Zelfs 
mag hij (of beter gezegd: moet hij) de omzettingsvordering geheel afwijzen 

219 Zie Kamerstukken // 2001-2002, 28 079, nr. 1-3. Zie ook de voorgestelde regeling van 
de lijfsdwang in art. 11, onder G, in het wetsvoorstel Herziening van het procesrecht 
voor burgerlijke zaken, Kamerstukken 11 1999-2000, 26 855, nr. 1-6 en Kamerstukken 11 

2000-2001, 26 855, nr. 7-20. Zie voor een vergelijkbaar voorstel het concept-
wetsvoorstel aanpassing ontnemingswetgeving. Zie hierover M.J. Borgers, a.w., p. 462- 

467 en M.J. Borgers, De (schijn)oplossingen van het concept-wetsvoorstel `Aanpassing 
ontnemingswetgeving', NJB 2000, p. 1432-1438. 
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als hij niet overtuigd is van de schuld van de betrokkene of om andere reden 
meent dat de boete ten onrechte is opgelegd. In dat geval blijft de beslissing 
tot het opleggen van de boete zelf onaangetast. Denkbaar is om de rechter 
ook de bevoegdheid te geven de betreffende beslissing te vernietigen. Dat 
zou neerkomen op een vorm van herziening van een (immers onherroepelij-
ke, voor tenuitvoerlegging vatbare) beslissing. Wij menen dat dat te ver gaat, 
mede omdat de gestrafte die `toevallig' wel verhaal biedt, een dergelijke 
herzieningsmogelijkheid niet heeft. Overigens valt met te verwachten dat 
een afwijkend oordeel over de schuld zich vaak zal voordoen. Het derde 
spoor is immers bedoeld voor zaken die eenvoudig van aard zijn, ook en 
zelfs in de eerste plaats wat het bewijs betreft. Mocht de rechter menen dat 
de officier van justitie de zaak in redelijkheid niet als eenvoudig van aard 
had kunnen aanmerken, dan zal hij de oplegging van de boete in strijd moe-
ten oordelen met de beginselen van een goede procesorde, en om die reden 
de vordering moeten afwijzen, tenzij de achteraf blijkt dat de zaak ingewik-
kelder is dat de officier van justitie mocht menen toen hij de boete oplegde. 

De hier voorgestelde executieregeling bestrijkt het overgrote deel van 
de zaken die in het derde spoor zullen worden afgedaan. Het gaat om 'bulk-
zaken', waarin met het simpel opleggen van een boete wordt volstaan. Het is 
in deze categorie zaken dat van het derde spoor een besparing van zittings-
capaciteit mag worden verwacht. De verdachte die op andere dan inhoudelij-
ke gronden niet ingaat op het transactie-aanbod, moet eerst worden gedag-
vaard en berecht en heeft dan nog recht op hoger beroep en cassatie. Pas dan 
kan met de executie worden begonnen. Met die laatste fase kan in onze 
voorstellen dadelijk worden begonnen als de verdachte geen reden ziet om 
tegen de opgelegde boete in beroep te gaan. 

In de categorie zaken waarin de tenuitvoerlegging van de sanctie de 
medewerking van de verdachte vereist — de prestatiesancties — mag geen 
noemenswaardige capaciteitswinst verwacht worden. Het gaat hier om 
maatwerk, waarbij vooraf de bereidheid van de verdachte tot medewerking 
moet worden `afgechecke (hoorplicht — zie paragraaf 6.7. infra). Dat is in de 
huidige situatie niet anders. De executieproblemen die zich desondanks 
voordoen, kunnen worden ondervangen door de officier van justitie, zoals 
reeds gesteld, de bevoegdheid te geven aan de sanctiebeschikking de ontbin-
dende voorwaarde te verbinden, dat de betrokkene aan de beschikking vol-
doet. Mislukt bijvoorbeeld de taakstraf, dan staat het de officier van justitie 
vrij om — met een beroep op de ontbindende voorwaarde — alsnog tot dag-
vaarding over te gaan. 
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6.6 	Sanctie-opleggende instantie 

De positionering van de buitengerechtelijke procedure is voor wat betreft de 
personele werkingssfeer in beginsel geent op de toedeling van een zelfstan-
dige sanctiebevoegdheid aan het Openbaar Ministerie. Hiermee zou bijge-
volg aan het Openbaar Ministerie een meer nadrukkelijker rol worden toebe-
deeld in de strafrechtspleging. 220 De rol van het Openbaar Ministerie als 
sanctie-opleggende instantie binnen het strafrecht zou nieuw zijn, maar niet 
bijzonder. 

In de eerste plaats zou de rol van zelfstandige sanctie-opleggende in-
stantie naadloos aansluiten bij de huidige pralctijk van de buitengerechtelijk 
afdoening. Het Openbaar Ministerie heeft met de huidige buitengerechtelijke 
afdoeningsmogelijkheden de facto reeds de armslag om sancties op te leg-
gen. Het toekennen van een zelfstandige sanctiebevoegdheid aan het Open-
baar Ministerie zou dan ook geen grote verandering in beslissingsmogelijk-
heden opleveren, maar deze juist meer in overeenstemming brengen met de 
realiteit van de huidige buitengerechtelijke afdoening. Met een eventuele 
toekenning van een zelfstandige sanctiebevoegdheid zou dit beeld slechts 
ook de jure worden geconstitueerd. Dit zou tevens tot de conclusie kunnen 
leiden dat binnen het Openbaar Ministerie geen specifieke 'sector bestuurs-
recht' of zelfs een testuursrechtelijk Openbaar Ministerie' zou moeten wor-
den gecreeerd. Een dergelijk idee is eerder door de regering ook afgewe-
zen. 221 Het toekennen van een zelfstandige sanctiebevoegdheid aan het 
Openbaar Ministerie zou dan ook, zoals gesteld, geheel in de huidige wijze 
van buitengerechtelijke afdoening passen en kerntaken als de opsporing en 
vervolging van stratbare feiten zouden door de toebedeling van de zelfstan-
dige sanctiebevoegdheid niet in gevaar komen. 

In aansluiting op het voorgaande dient in de tweede plaats te worden 
opgemerkt dat met een toedeling van een sanctiebevoegdheid in het kader 
van de buitengerechtelijke sanctieprocedure voor het Openbaar Ministerie 
niets zou veranderen aan de taak van het Openbaar Ministerie binnen de 
strafrechtspleging. Deze taak, die volgens art. 124 Wet op de rechterlijke 

220 Zie in gelijke zin inzake de rol van het OM bij de voorwaardelijke veroordeling F.W. 
Bleichrodt, Creativiteit en voorwaardelijke sanctionering, Justitiele Verkenningen 2000 
(Het schermergebied van het straffen), p. 44-51, i.h.b. p. 50. 

221 Zie voor de voorstellen de Kamerstukken II 1994-1995, 23462, 23710, nr. 3, p. 12 en 
de Commissie Heroverweging Instrumentarium Rechtshandhaving (Commissie-
Korthals Altes), Het Recht Ten Uitvoer Gelegd. Oude en nieuwe instrumenten van de 
rechtshandhaving, Den Haag 1995, p. 87-88. Afwijzend standpunt van de regering in 
dezen in Kamerstukken 111995-1996, 24 802, nrs. 1-2, p. 56-5'7. 
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organisatie bestaat uit 'de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en 
met andere bij de wet vastgestelde taken', bestaat voor wat betreft de straf-
rechtelijke handhaving met name uit de opsporing en vervolging van strafba-
re feiten en het houden van toezicht op de uitvoering van strafvonnissen. Ten 
aanzien van de opsporing en vervolging van strafbare feiten steunt het han-
delen van het Openbaar Ministerie in het bijzonder op twee uitgangspunten, 
zijnde het vervolgingsmonopolie en het opportuniteitsbeginsel. Het voorstel 
tot het zelfstandig opleggen van sancties brengt aan de bestaande uitgangs-
punten geen verandering. Het Openbaar Ministerie zou de instantie blijven 
die strafzaken bij de strafrechter kan aanbrengen en daarbij de vrijheid heeft 
om een selectie te maken in de aan te brengen zaken en te adieren rechters. 
Dit betekent dat een toekenning van een zelfstandige sanctiebevoegdheid aan 
het Openbaar Ministerie geen verandering tot gevolg heeft in de taak van het 
Openbaar Ministerie binnen de strafrechtspleging. 

Ten slotte zou een zelfstandige sanctiebevoegdheid goed aansluiten bij 
de positie die het Openbaar Ministerie inneemt binnen de constitutionele 
verhoudingen. Het Openbaar Ministerie dient op dit punt niet slechts als een 
behartiger van de overheid te worden gezien, maar draagt een eigen speci-
fieke verantwoordelijkheid voor de wijze waarop de ter beschikking staande 
bevoegdheden worden ingezet ter verwezenlijking van de rechtshandhaving 
in het algemeen en in de concrete strafzaak in het bijzonder. Dit uit zich 
enerzijds in een beslissingspositie waarbij sprake is van een zekere oriente-
ring op (het oordeel van) de strafrechter, anderzijds in een zekere zelfstandi-
ge positionering ten opzichte van de minister van Justitie. 222  In deze optiek 
wordt de wettelijke opdracht en het handelen van het Openbaar Ministerie 
binnen het strafproces, naast een meer bestuurlijke, mede opgevat als een 
rechterlijke of magistratelijke taak. Het toekennen van een zelfstandige 
sanctiebevoegdheid aan het Openbaar Ministerie zou vanuit deze optiek eer-
der de magistratelijke taak van het Openbaar Ministerie versterken. Het zelf-
standig sanctioneren van gedrag door het Openbaar Ministerie impliceert 
immers een oordeel over de voorliggende feiten met daaraan verbonden een 

222 Zie hierover uitgebreid onder andere: J. Remmelink, 'Het Openbaar Ministeiie ter dis-
cussie', VR 1968, p. 169-174 en 193-197; A.C. 't Hart, Om het OM, (oratie KUB), 
Zwolle 1976; L.C.M. Meijers, Een bedreigd evenwicht. `Opmerkingen over de positie 
van het Openbaar Ministerie tussen bestuur en rechter', RM Themis 1987, p. 24-33; 
idem, 'Het einde van de onpartijdigheid. Van Openbaar Ministerie tot departementale 
vervolgingsdienst', RM Themis 1991, p. 170-174; J. Remmelink, 'De officier van justi-
tie, magistraat of bestuursorgaan?', Trema 1991, p. 167-179; H. de Doelder, Het OM in 
positie, (oratie EUR), Arnhem 1988; idem, 'Van paasbrief tot herfstweer', D&D 1992, 
p. 911-921; A.C. 't Hart, Openbaar Ministerie en rechtshandhaving, Arnhem 1994 en 
idem in zijn annotatie bij HR 12 januari 1999, NJ 1999, 450. 
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eventueel op te leggen sanctie, hetgeen in de huidige strafrechtelijke situatie 
slechts toekomt aan de strafrechter. rn  Het opleggen van een sanctie impli-
ceert in dezen niet zozeer een zekere orientering op (het oordeel van) de 
strafrechter, maar juist de toepassing van de daarvoor geldende nonnering. 
Daarnaast geldt dat in de huidige positionering van het Openbaar Ministerie 
ten opzichte van de minister van Justitie met het toekennen van een zelfstan-
dige sanctiebevoegdheid geen verandering zou worden gebracht. 

Zoals reeds in het voorgaande is gesteld, hebben ook andere lichamen 
en personen in de huidige situatie een strafrechtelijke transactie- en sepotbe-
voegdheid. Vanuit meer instrumentele overwegingen zou het in aansluiting 
op de huidige transactieregeling en sepotpraktijk dan ook niet uitgesloten 
lijken om op termijn voor andere lichamen en personen tevens in een boete-
bevoegdheid — en wellicht ook voor een beperkt aantal van de in het voor-
gaande beschreven andere sancties — als zelfstandige sanctiebevoegdheid te 
voorzien. Op deze wijze zouden aan specifieke opsporingsambtenaren of 
andere lichamen en personen die op grond van diverse wettelijke bepalingen 
momenteel een transactiebevoegdheid hebben, een boetebevoegdheid kun-
nen worden toegekend. Overwogen zou kunnen worden om de betreffende 
opsporingsambtenaren, lichamen en personen een boetebevoegdheid te ver-
lenen, conform een gelijksoortige regeling als welke voor de huidige trans-
actieprocedure geldt. Het betreft in dat geval een boetebevoegdheid tot het 
opleggen van geringe boetes. Immers, gelijk in art. 5.4.2.6. lid 4 VoAwb4 is 
voorgesteld, dient met het oog op de rechtsstatelijk vereiste distantie en ob-
jectiviteit van de beoordelende instantie, geen mandatering van de bevoegd-
heid tot het opleggen van zware boetes plaats te vinden aan degene die te-
yens bevoegd is tot het opmaken van een rapport of een proces-verbaal van 
de betreffende overtreding. Met het toekennen van een zelfstandige sanctie-
bevoegdheid aan de genoemde lichamen en personen zou de situatie in over-
eenstemming worden gebracht met de realiteit waarin deze ook bevoegd zijn 
tot het stellen van voorwaarden met een sanctiekarakter. Voor sommige 
strafbare feiten zou kunnen worden overwogen om tot transformering naar 
bestuurlijke afdoening met bestuurlijke boetes over te gaan. 224  

223 Vgl. G. Knigge, 'Strafvordering in het geding, preadvies betreffende het onderwerp Her-
bezinning op (de grondslagen van) het Wetboek van Strafvordering', HNJV 1994-1, 
Zwolle 1994, p. 37-116, i.h.b. p. 50, 59-60 en 75-78 en HNJV 1994-11, Zwolle 1994, p. 
108-109 en idem, `De bestuurlijke boete als teken aan de wand', M&R 1998, p. 63-68. 
Anders H. de Doelder, 'OM kan geen boetes opleggen', NJB 2000, p. 649. De Dodder 
acht de magistratelijke positie van het OM juist een argument ter beperking van haar 
bevoegdheden in vergelijIcing met (andere) bestuursorganen. 

224 Dit uiteraard in overeenstemming met de maatstaven die daarvoor zijn aangedragen in 
onder andere: de Commissie voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten, Handhaving 

-■ 

178 



6.7 	Voorzieningen en rechtswaarborgen 

In het voorgaande werd bij de nadere beschouwing van de afzonderlijke 
elementen van de buitengerechtelijke procedure met name verwezen naar het 
eerst genoemde ijkpunt. De instrumentele `optuiging' van de buitengerech-
telijke procedure leent zich uiteraard ook meer om vanuit deze invalshoek te 
worden benaderd. In het navolgende worden de toepasselijke voorzieningen 
en rechtswaarborgen voor de buitengerechtelijke procedure beschreven. 
Daarbij zal de positionering van de buitengerechtelijke procedure meer wor-
den benaderd vanuit het tweede ijkpunt; de betreffende buitengerechtelijke 
procedure dient een hoog gehalte aan rechtsbescherming te bieden. Belang-
rijk vanuit die invalshoek is de veranderende rol van de verdachte. 

Vooraleerst; in meer algemene zin kan worden opgemerkt en zoals 
reeds in het voorgaande is beschreven, dat de buitengerechtelijke procedure 
in beginsel dient te worden aangemerkt als een strafrechtelijke procedure. 225  
Dit impliceert dat alle beginselen, regels en begrippen van strafrecht en 
strafvordering op deze procedure van toepassing worden geacht. Dit heeft 
diverse consequenties. Voor wat betreft de toepasselijke beginselen betekent 
dit dat het handelen in het kader van de sanctieprocedure in zijn geheel 
wordt genormeerd door de uitgangspunten van het straf- en strafprocesrecht. 
Bij de vaststelling van het feit en de op te leggen sanctie spelen onder meer 
de straf(proces)rechtelijke legaliteit, het recht op een behoorlijk proces en de 
onschuldpresumptie een bepalende rol. Voor wat betreft de regels van straf-
en strafprocesrecht betekent dit bijvoorbeeld dat de huidige voorwaarden, 
voorzieningen en rechtswaarborgen van het Wetboek van Strafrecht en 
Strafvordering doorwerken in de voorgestelde buitengerechtelijke sanctie-
procedure. Er dient sprake te zijn van een op een verdenking gebaseerde be-
schuldiging die in het betreffende geval slechts tot buitengerechtelijke be-
straffing kan leiden indien er sprake is van wettig en overtuigend bewijs van 
het feit en van de strafbaarheid van feit en verdachte. Meer specifiek ten 
aanzien van de verdachte heeft dit tot gevolg dat deze in de buitengerechte-
lijke procedure recht heeft om te zwijgen, recht heeft op rechtsbijstand, op 
4-- 
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door bestuurltjke boeten, Advies aan de minister, Den Haag 12 januari 1994; Kamer-
stukken II 1993-1994, 23 400 VI, nr. 48 en Kamerstukken II 1999-2000, 26 800 VI, nr. 
67. 

225 Zie voor de doorwerking van de bestuursrechtelijke normering in dit kader M.S. Groen-
huijsen, Het vooronderzoek in strafzaken. `Algemeen Dee!', in: M.S. Groenhuijsen en 
G. Knigge (red.), Tweede interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001. Het 
vooronderzoek in strafzaken, Deventer 2001, p. 24-28 en G. Knigge, 'De verhouding 
van het strafrecht tot het bestuursrecht', in: M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.) 
(2001), a.w., p. 93-124. 
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vertaling en vertolking en op kennisneming van de processtukken. 226  Hier-
voor zijn in met name Wetboek van Strafvordering een reeks van toepasse-
lijke bepalingen opgenomen. Maar ook materieelrechtelijk betekent de om-
standigheid dat de buitengerechtelijke sanctieprocedure in zijn geheel wordt 
genormeerd door de regels van het strafrecht dat de voorzieningen van het 
Algemene Deel van het Wetboek van Strafrecht van toepassing moeten wor-
den geacht. Zo gelden in het voorstel voor een buitengerechtelijke procedure 
ook de regels betreffende de strafuitsluitingsgronden, poging, deelneming, 
samenloop en verval van het recht tot strafvordering en van de straf. 

Op dit punt dient echter ter aanvulling vennelding de regeling van een 
voorziening ter voorkoming van dubbele bestraffing. Voor een juiste afba-
kening van gelijksoortige bestraffende sancties (bijvoorbeeld boetes) ten 
aanzien van zelfde feitencomplexen, die zowel via het bestuurs(straf)- 
rechtelijke kader als via de voorgestelde buitengerechtelijke sanctieprocedu-
re kunnen worden afgedaan, dient in een una via-regeling te worden voor-
zien. Een dergelijke regeling is reeds voorgesteld bij het Voorontwerp Al-
gemene wet bestuursrecht Vierde tranche, zoals reeds in het voorgaande be-
schreven. 227  Het daarin gedane voorstel van art. 5.4.1.5 en de wijziging van 
art. 243 Sv lijkt, indien aangepast aan het voorstel voor een buitengerechte-
lijke sanctieprocedure zoals hier voorgestaan, op dit punt te kunnen voldoen 
om oneigenlijke cumulatie van bestraffende sancties te voorkomen. 

De voorgestelde procedure waarin aan het Openbaar Ministerie de be-
voegdheid wordt verleend om zelfstandig sancties op te leggen, brengt met 
zich dat de voorheen noodzakelijke instemming met de eventueel op te leg-
gen sanctie (transactie-schildcing-voorwaardelijk sepot) komt te vervallen. 
Het ontbreken van de instemming van de verdachte met de op te leggen 
sanctie lijkt de betreffende procedure minder legitiem te maken of zelfs de 
verdachte minder rechtsbescherming te bieden. Immers, juist die instemming 
zou bepaalde vormen van buitengerechtelijke afdoening acceptabel maken. 
Instemming van de verdachte zou de juistheid van de beslissing waarborgen 
terwij1 het vrijwillig voldoen aan de gestelde voorwaarden bovendien kan 
worden gezien als een ondubbelzinnig afstand doen van het recht op toegang 
tot een onafhankelijke rechter. Dit is naar onze mening betrekkelijk. 

In de eerste plaats kan het door het Openbaar Ministerie eenzijdig op-
leggen van een sanctie eveneens aangemerkt worden als een afstand van 
recht. Het lijkt daarbij wel aannemelijk dat de eisen die het EHRM aan de 

226 Zie over de rechtsbijstand in de buitengerechtelijke procedure T. Blom en KR. Hart-
mann, Werdediging in strafzaken', in: M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.) (1999), 

a.w., p. 195-231. 
227 Zie par. 3.3 supra. 
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ondubbelzinnigheid van de afstand stelt, toenemen naarmate de sanctie in-
grijpender is. Uitdrukkelijk instemming van de verdachte is dan ook minder 
problematisch dan de stilzwijgende afstand die afgeleid wordt uit de berus-
ting in de sanctieoplegging. Niets staat er echter aan in de weg om de afstand 
van recht in het derde spoor met aanvullende waarborgen te omldeden als de 
sanctie meer ingrijpend is. Zelfs is het mogelijk om de strafoplegging dan 
afhankelijk te maken van de instemming van de verdachte. Bij sancties die 
slechts met medewerking van de gestrafte Iwnnen worden geexecuteerd, ligt 
dat zelfs in de rede. 

Het standpunt dat het ontbreken van instemming van de verdachte met 
de opgelegde sanctie de betreffende procedure minder legitiem maakt is in 
de tweede plaats betrekkelijk omdat kwestieus is of consensualiteit wel 
waarborgt dat de beslissing overeenstemt met de materiele waarheid. De 
motieven van de verdachte om de openbare terechtzitting te verinijden be-
hoeven hun basis niet te vinden in een erkenning van schuld, terwijl de offi-
cier van justitie in de instemming van de verdachte gemakkelijk een excuus 
kan zien om een grondig onderzoek naar de waarheid achterwege te laten. 
Het is juist deze zwakte van het accusatoire procesmodel op grond waarvan 
in het kader van Strafvordering 2001 is gekozen voor een contradictoir pro-
ces met inquisitoire elementen. Die keuze heeft ook gelding voor het derde 
spoor. 

Rechtsbescherming laat zich heel wel combineren met eenzijdige straf-
oplegging. Sterker nog; wij menen dat de rechtsbescherming in het derde 
spoor juist beter kan worden gewaarborgd dan in de huidige consensuele 
praktijk het geval is. Zoals gesteld, heeft de voorgestelde procedure wel de 
voordelen, maar niet de nadelen van de huidige wijze van buitengerechtelijk 
afdoen. Daarbij dient te worden gememoreerd dat de invulling van het 'der-
de spoor' belang wordt gehecht aan hetgeen voor de verdachte op het spel 
staat. Bij de inrichting van de procedure en de toekenning van voorzieningen 
en rechtswaarborgen dient rekening te worden gehouden met de ingrijpend-
heid van de rechtsgevolgen (de op te leggen sanctie) die voor de verdachte 
aan de feitenvaststelling zijn verbonden. De rechtswaarborgen kunnen daar-
bij toenemen naarmate de sanctie ingrijpender is. Hoe hoog de betreffende 
rechtsbescherming precies dient te zien, blijft echter onduidelijk. Duidelijk is 
slechts dat het in dezen gaat om een afweging van argumenten van instru-
mentaliteit versus individuele rechtsbescherming, waarbij voor wat betreft 
het laatste met name dient te worden gekeken in hoeverre, gezien de con-
crete voorliggende zaak, sprake is van het op grond van art. 6 EVRM geba- 
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seerde uitgangspunt van 'equality of arms' •228  Ter effectuering daarvan kan 
worden gedacht aan het inbouwen van een contradictoir element. Een daar-
van is het horen van de verdachte. 

In de voorgaande hoofdstukken is het element van het horen van de 
verdachte op twee plaatsen naar voren gekomen. In het kader van de huidige 
buitengerechtelijke afdoeningsmogelijkheden bleek dat met name bij hoge 
transacties en schiicicingen en bij het voorwaardelijk sepot met de verdachte 
in contact wordt getreden om tot een nadere overeenstemming te komen. 
Daarbij bestaat Cr voor de verdachte de mogelijkheid om ten aanzien van de 
voorliggende strafbare feiten eventuele relevante feitelijke of persoonlijke 
aspecten naar voren te brengen welke van invloed kunnen zijn in verband 
met de nakoming van de opgelegde voorwaarde(n). Aan de invulling van dit 
`consensuele' moment binnen de huidige buitengerechtelijke afdoeningsmo-
gelijkheden zijn, zoals in het voorgaande beschreven, nadelen verbonden, 
welke met name samenhangen met het voorwaardelijke karakter van de bui-
tengerechtelijke afdoeningsmogelijkheden. Dat doet echter aan de waarde 
van het horen als voorwaarde voor een juiste sanctietoepassing en als aspect 
van rechtsbescherming niets 

Het horen speelt eveneens een belangrijke to] in het kader van de nor-
mering van de bestuurlijke boeteprocedure in het VoAwb4. Blijkens art. 
5.4.2.3 en 5.4.2.6 lid 3 VoAwb4 wordt het horen in het kader van het opleg-
gen van een bestuurlijke boete van dermate belang geacht dat een aparte re-
geling is geconstrueerd. De regeling sluit aan bij de bestaande regeling van 
het horen van de belanghebbende ter voorbereiding op een beschikking (art. 
4:7-4:12 Awb). Uitgangspunt van de voorgestelde en de huidige regeling is 
dat er in beginsel geen verplichting bestaat tot het horen van de belangheb-
bende voorafgaande aan het opleggen van een bestuurlijke boete. Maar in-
dien een hoge boete wordt opgelegd, geldt er voor het betreffende bestuurs-
orgaan een verplichting tot horen. 

Het horen van de verdachte vonnt enerzijds vanuit instrumenteel op-
zicht een voorwaarde voor de juiste toepassing van de sanctiebevoegdheid. 
Het horen stelt de sanctie-opleggende instantie in staat zich een beeld te vor-
men van die feiten, welk voor het opleggen van een sanctie noodzakelijk 
zijn. Anderzijds vormt het horen een rechtswaarborg voor de verdachte. 
Door het horen wordt deze in de gelegenheid gesteld de sanctie-opleggende 
instantie tijdig op de hoogte te brengen van feiten of persoonlijke omstan-
digheden welke van invloed kunnen zijn op de beslissing tot het opleggen 

228 AR. Hartmann, 'Buitengerechtelijke afdoening in verhouding?', in: C.H. Brants, 
P.A.M. Mevis en E. Prakken (red.), a.w., p. 189-204, i.h.b. p.204. 
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van een sanctie. Op deze gronden dient het horen van de verdachte ook bij 
een buitengerechtelijke procedure een belangrijke plaats in te nemen. 

Dit betekent echter niet dat bij elke op te leggen sanctie zou moeten 
worden gehoord. Zoals eerder vermeld, impliceert de evenredigheidsrelatie 
tussen sanctie en rechtsbescherming dat slechts bij ingrijpende en zware 
sancties een verplichting zou moeten bestaan tot het horen van de verdachte. 
Voor lichte boetes en andere lichte sancties hoeft de verdachte in beginsel 
niet te worden gehoord. Dit zou gezien hetgeen er voor de verdachte op het 
spel staat, een overspanning van de rechtsbescherming betekenen en tevens 
veel van de effectiviteit en efficiency van de buitengerechtelijke procedure te 
niet doen. Slechts in het geval dat de feiten en omstandigheden van het 
voorliggende geval niet geheel duidelijk zijn, zou tot het horen van de ver-
dachte moeten worden overgegaan. Op deze plaats zou een verplichting tot 
horen van de verdachte, gelijk het voorstel van de regeling in het VoAwb4, 
afhankelijk kunnen worden gesteld van de hoogte van de op te leggen boete 
of de ingrijpendheid van de op te leggen sanctie. 

Het horen van de verdachte behoeft in de praktijk geen extra belasting 
voor het Openbaar Ministerie op te leveren. Immers, in de huidige transac-
tiepraktijk wordt de verdachte in de regel ook gehoord bij het aanbieden van 
een transactie waaraan ingrijpende voorwaarden worden verbonden (bij-
voorbeeld een hoge geldsom te betalen aan de Staat en de zogenaamde 
TOM-zittingen, hetgeen staat voor Taakstrafzitting OM, waar de verdachte 
wordt gehoord in verband met een taakstraf als voorwaarde bij de transac-
tie). Het voorstel om bij ingrijpende sancties, meer bepaald bij hoge boetes, 
voorafgaande aan een eventuele oplegging de verdachte te horen sluit daar-
mee aan bij de huidige praktijk en betekent geen verzwaring van de werklast 
van het Openbaar Ministerie. 

Daarbij zou bij het horen van de verdachte in het kader van de buitenge-
rechtelijke procedure gedacht kunnen worden aan een nadere invulling van 
de betreffende procedure gelijk art. 5.4.2.3 VoAwb4. Deze bepaling geeft 
weer dat in het kader van het horen van de belanghebbende bij het opleggen 
van een bestuurlijke boete wordt voorzien in het toezenden of uitreiken van 
het eventueel aanwezige rapport en de zorg voor bij stand door een tolk, in-
dien dit redelijkerwijs wordt gevergd. Ook op dit punt zou voor de buitenge-
rechtelijke procedure kunnen gelden dat bij hoge boetes en ingrijpende 
sancties op de toepasselijke punten strengere eisen worden gesteld. 

Over andere rechtswaarborgen in dit kader kunnen kort nog enkele op-
merkingen worden gemaakt. In de eerste plaats over de motivering van de 
beslissing tot het opleggen van een sanctie. Indien een beslissing met rechts-
gevolgen wordt genomen, meer bepaald naar aanleiding van de vaststelling 
van bepaalde strafbare feiten een sanctie wordt opgelegd, is vanuit rechts- 
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statelijk oogpunt een motivering van deze beslissing vereist. 229  Daarmee 
wordt bereikt dat de betreffende beslissende instantie wordt gedwongen zich 
rekenschap te geven van zijn beweegredenen omtrent het opleggen van de 

, sanctie. Tevens wordt de betrokkene en eventueel diens raadsman ingelicht 
over de gronden voor de beslissing. Ten slotte maakt een motivering het mo-
gelijk om met argumenten tegen de beslissing in beroep te komen. 23°  Met 
name voor de zwaardere en ingrijpende sancties kan daarbij gedacht worden 
aan een bewezenverklaring onderbouwd met bewijsmiddelen. Hiermee 
wordt aangegeven dat een uitgebreide motivering niet bij alle op te leggen 
sancties noodzalcelijk moet worden geacht. Met name bij 1 ichte sancties, bij-
voorbeeld lage boetes, opgelegd naar aanleiding evidente feiten en omstan-
digheden en waarbij van de zijde van de verdachte geen verweer wordt ge-
voerd, kan de betreffende motivering beperkt blijven tot een korte weergave 
van de gronden waarop de beslissing steunt. Op dit punt kan als vergelijk 
worden gewezen op de art. 3:46-3:50 Awb. 

Onlosmakelijk met het voorgaande verbonden is ten slotte de bekend-
making en de mededeling van de opgelegde sanctie. Hiervoor kan aanslui-
ting worden gevonden bij de huidige regeling inzake de kennisgeving van 
gerechtelijke mededelingen (art. 585-590 Sv). In het kader van het onder-
zoek `Strafvordering 2001' is dienaangaande reeds voorgesteld de verdachte 
meer verantwoordelijk te achten voor zijn bereikbaarheid en de betekening 
van gerechtelijke mededelingen. Op dit punt kan naar het betreffende deel-
onderzoek worden verwezen. 231  

6.8 	Beroep op de rechter 

Een van de essentiele uitgangspunten van de rechtsstaatgedachte is het recht 
voor burgers van beroep op een onafhankelijke rechter. Als afspiegeling van 
dit uitgangspunt wordt dit recht expliciet gegarandeerd in art. 6 EVRM. In 
dat kader wordt buitengerechtelijke bestraffing en bestraffing door bestuurs-
organen door het Europese Hof dan ook niet in strijd geacht met art. 6 
EVRM, mits de verdachte de zaak aan een onafhankelijke rechter kan voor-
leggen, waarbij de rechtswaarborgen van art. 6 EVRM worden nageleefd. 
Dit standpunt wordt door het Europese Hof ingenomen met als motivering: 

229 Zie onder andere art. 121 Grondwet , art. 3:46-3:50 Awb en art. 357-360 Sv. 
230 De zogenaamde inscherpings-, explicatie- en controlefunctie van de motivering. Zie 

G.J.M. Corstens, a. w., p. 603-606. 
231 Zie H.M.E. Lameris-Tebbenhoff Rijnenberg, 'Berechting in aanwezigheid en beteke-

fling van de dagvaarding', in: MS. Groenhuijsen en G. Knigge (red.), a.w. (1999), p. 
91-127. 
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`(C)onferring the prosecution and punishment of minor offences on admini-
strative authorities is not inconsistent with the Convention provided that the 
person concerned is enabled to take any decision thus made against him be-
fore a tribunal that does offer the guarantees of Art. 6'. 232  

In het voorstel voor een buitengerechtelijke procedure zoals in dit deel-
rapport voorgestaan, heeft de verdachte mogelijkheid tegen de beslissing van 
de officier van justitie beroep instellen bij de enkelvoudige kamer van de 
rechtbank (het `tweede spoor'). Hiermee wordt voldaan aan zowel het recht-
statelijke vereiste dat een onafhankelijke rechterlijke toetsing bij een geschil 
tot de mogelijkheden dient te behoren en de eis inzake buitengerechtelijke 
afdoening die het Europese Hof stelt aan de buitengerechtelijke afdoening op 
grond van art. 6 EVRM. Met de mogelijkheid van het beroep op de straf-
rechter wordt de toepassing van de buitengerechtelijke afdoening direct on-
der controle van de strafrechter gebracht. Hiermee wordt dan ook de eventu-
ele vrees voor overmatige bestuursbevoegdheden en een marginalisering van 
de rol van de rechterlijke macht weggenomen. In verband met die beroeps-
procedure spelen echter diverse belangrijke vragen die hier kort worden be-
handeld. 

Wij stellen voor het beroep hetzelfde karakter te geven als het hoger 
beroep tegen het vonnis in eerste aanleg. Dat wil zeggen dat de rechter de 
zaak in voile omvang beoordeelt en dus een eigen antwoord geeft op de vra-
gen van 348 en 350 Sv. Het voorwerp van beslissing wordt gevormd door de 
feitsomschrijving in de aangevochten beschikking. Anders gezegd: die feits-
omschrij ving fungeert als tenlastelegging. De officier van justitie krijgt 
daarbij de bevoegdheid die wellicht wat summiere feitsomschrijving aan te 
vullen of — binnen de grenzen van art. 68 Sr — te wijzigen. Uiteraard dient de 
verdachte daarvan tijdig, bij voorkeur bij de oproeping voor de zitting, op de 
hoogte te worden gesteld. 

Nieuw op dit punt is de omstandigheid dat de verdachte degene is die 
het initiatief dient te nemen om in beroep te gaan. Hiermee wordt in beginsel 
de positie van de verdachte anders ingevuld dan in de strafrechtelijke proce-
dure gebruikelijk is. In het klassieke denken over de strafrechtelijke verhou-
dingen mogen inhoudelijk aan de verdachte niet dezelfde eisen worden ge-
steld als aan het Openbaar Ministerie. Immers, de verdachte vervult, in te- 

232 EHRM 21 februari 1984, Publ. ECHR, Series A Vol. 73, par. 49 en 56 (Ozttirk); EHRM 
25 augustus 1987, Publ. ECHR, Series A Vol. 123, par. 57 (Lutz) en EHRM 24 februari 
1994, Publ. ECHR, Series A Vol 284 par. 46 (Bendenoun). Zie hierover nader A.R. 
Hartmann, `Buitengerechtelijke afdoening', in: M.S. Groenhuijsen en G, Knigge (red.), 
a.w., p. 82-89 en idem, `Buitengerechtelijke afdoening in verhouding?', in: C.H. Brants, 
P.A.M. Mevis en E. Prakken (red.), a.w., p. 189-204. 
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genstelling tot de justitiele overheid, binnen de strafrechtelijke verhoudingen 
geen publiekrechtelijke functie. 233  Het initiatief tot strafrechtelijke handha-
ving ligt dan ook bij de overheid en de verdachte hoeft in beginsel slechts de 
uitoefening van strafrechtelijke bevoegdheden te dulden. Van hem wordt 
geen expliciete medewerking aan de procedurele behandeling van zijn zaak 
verwacht. 234  In het huidige tildsbeeld kan men stellen dat van de verdachte 
een meer actieve houding wordt verwacht. 235  Deze optiek sluit tevens aan bij 
het uitgangspunt van het onderzoek dat bij de inrichting van de procedure 
rekening gehouden dient te worden met de proceshouding van de procespar-
tijen. Dit betekent meet concreet dat feiten die betwist worden een grondiger 
onderzoek vereisen dan niet betwiste feiten. Daaraan kan als voorwaarde 
worden verbonden dat het initiatief tot nader onderzoek in dezen aflcomstig 
dient te zijn van de procespartij die de betreffende feiten betwist. 

De omstandigheid dat het initiatief tot het instellen van beroep bij de 
verdachte/betrokkene ligt kan vanuit instrumenteel opzicht een besparing 
van de zittingscapaciteit opleveren. In de huidige situatie van de transactie 
betaalt ongeveer 30% van de verdachten niet, hetgeen extra zittingscapaciteit 
vergt. Indien zoals in het voorstel het initiatief tot het instellen van beroep bij 

233 Cleiren acht de verdachte dan ook geen 'procespartil als gevolg van de 'Met-
wederkerige verhouding in bevoegdheden en rechten' tussen Openbaar Ministerie en de 
verdachte. Volgens haar moet de rechtsbetreklcing in het strafprocesrecht tussen beide 
procesdeelnemers, in tegenstelling tot die in het burgerlijk proces, als asymmetrisch 
worden gekenschetst. C.P.M. Cleiren, 'Een grensoverschrijdende verdachte?', in: 
J.L.M. Bock e.a. (red.), GrensoverschrUdend strafrecht, Arnhem 1990, p. 141-164, 
i.h.b. p. 149. Met een andere nuance: KS. Groenhuijsen, 'De rol van de mensen- en 
burgerrechten in de herziening van het Wetboek van Strafvordering van 1926', D&D 
1989, p. 505-523, i.h.b. p.522 en Th.A. de Roos, Verdediging van belangen: her belang 
van de verdediging, oratie Maastricht, Arnhem 1991, p. 28-29 en idem, 'Herziening van 
het strafproces: de verdediging uitgespeeld?', preadvies NJV, HNJV deel I, Zwolle 
1994, p. 117-189, i.h.b. p. 126-129. 

234 Zie in dezen in onderling verband art. 29; 96a lid 2; 105 lid 3; 125m lid I; I26a lid 2; 
160 lid 2; 162 lid 3; 219 Sv. In de jurisprudentie is echter uitgemaakt dat in het Neder-
lands recht niet is verankerd een onvoorwaardelijk recht of beginsel dat een verdachte 
op generlei wijze kan worden verplicht tot het verlenen van medewerlcing aan het ver-
krijgen van voor hem mogelijk bezwarend bewijsmateriaal. Zie HR 15 februari 1977, 
NJ 1978, 557 m.nt. G.E. Mulder; HR 26 oktober 1993, NJ 1994, 629 nun. G.J.M. Cor-
stens en HR 22 juni 1999, NJ 1999, 648. De werking van het nemo tenetur-beginsel is 
dan ook beperkt tot bewijsmateriaal dat afkomstig is van de wil van de betrokkene, 
meer bepaald de mondelinge en schriftelijke verklaringen van de betroklcene. Zie hier-
over AR. Hartmann, a.w. (1998), p. 81-87 en idem, tap., in: LIT Rogier (red.), a.w., 
p. 37-63, i.h.b. p. 40-48. 

235 Zie hierover AR. Hartmann, 'Buitengerechtelijke afdoening in verhouding?', in: C.H. 
Brants, P.A.M. Mevis en E. Prakken (red.), am., p. 189-204. Een vergelijk kan hierbij 
worden gemaakt met de positie van de belanghebbende in het bestuurs(strafirecht. 
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236 Zie A.R. Hartmann, a.w. (1998), p. 115-120. 
237 Zie A.R. Hartmann, a.w. (1998), p. 175-177. 
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de verdachte/betrokkene komt te liggen, zal zeker van een groot deel van 
deze zaken — om welke reden dan ook — geen beroep worden ingesteld. Dit 
impliceert een besparing van de zittingscapaciteit van de strafrechter. Vanuit 
rechtsbeschermend oogpunt betekent de omstandigheid dat het initiatief bij 
de verdachte/betrokkene ligt dat aan het beroepschrift van de verdach-
te/betrokkene niet al te zware eisen mogen worden gesteld. Op dit punt kan 
als vergelijk worden gewezen op de milde benadering op dit punt in het be-
stuursrechtelijke kader op grond van art. 6:5 en 6:6 Awb. 236  

Met de `strafvorderlijke' invulling van het rechtsmiddel wijken wij af 
van het bestuursrechtelijke model, maar niet zonder reden. Het bestuurs-
rechtelijk model is niet geschreven voor de oplegging van bestraffende 
sancties en kan daarom alleen met enig kunst en vliegwerk in overeenstem-
ming worden gebracht met de eisen die art. 6 EVRM stelt. Op grond van dat 
artikel kan de rechter niet volstaan met een toetsing van de beslissing van het 
Openbaar Ministerie, maar dient hij zich een eigen oordeel ten gronde te 
vormen over de schuld van de verdachte. 237  Daar komt bij dat het bestuurs-
rechtelijke model met is afgestemd op de processuele waarborgen waarom 
art. 6 EVRM vraagt (zoals het horen van de getuigen a charge ter terechtzit-
ting). Dat gaat zwaarder wegen naarmate de sancties die in het derde spoor 
worden opgelegd, ingrijpender zijn. Tenslotte kan worden opgemerkt dat de 
keuze voor een strafvorderlijke invulling bewerkstelligt dat zaken uit het 
derde spoor door de rechter steeds volgens hetzelfde grondmodel worden 
afgehandeld. Als de officier van justitie na een beschikking onder ontbin-
dende voorwaarde alsnog tot dagvaarding overgaat, volgt immers ook een 
behandeling in voile omvang volgens de regels van strafvordering. Hetzelfde 
geldt als de officier van justitie op voorhand afziet van het opleggen van een 
boete (en tot dagvaarding overgaat), omdat de verdachte heeft aangekondigd 
tegen de beschikking in beroep te zullen gaan. Waarom zou voor een ander 
model van behandeling worden gekozen als pas na de oplegging van de 
boete blijkt dat de verdachte zich daarbij niet wenst neer te leggen? 

In het bestuursrecht kan in de regel aan het beroep tegen de beschikking 
een bezwaarschrift vooraf gaan. Het is zeer de vraag of daarvan in het derde 
spoor (met zijn tariefmatige afdoening van bulkzaken) een werkbesparend 
effect zal uitgaan. Wij menen dat met een meer informele voorziening kan 
worden volstaan. De officier van justitie kan de bevoegdheid worden gege-
ven om voor de zitting geheel of gedeeltelijk aan de bezwaren van de ver- 
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dachte tegemoet te komen. De verdachte kan vervolgens in de wijziging van 
de beschikking reden vinden om zijn beroep in te trekken. 

Dat de zaak door de rechter in voile omvang wordt beoordeeld, impli-
ceert dat reformatio in peius niet is uitgesloten. Ook aan de door de officier 
van justitie opgelegde straf is de rechter niet gebonden. De verdachte zal met 
dat risico rekening moeten houden als hij beroep instelt. De vraag is of dat 
een voldoende drempel opwerpt tegen beroepen die slechts zijn bedoeld om 
uitstel van betaling te verkrijgen. Als dat niet het geval is zal in een extra 
drempel moeten worden voorzien. Gedacht kan worden aan een bescheiden 
bedrag (bij wijze van griffiegeld of zekerheidstelling) dat de verdachte te-
rugkrijgt als zijn bezwaren gegrond worden bevonden. 

Een moeilijke vraag is nog of tegen de op het beroep gegeven uitspraak 
van de rechtbank nog een rechtsmiddel moet openstaan. Gelet op de eenvou-
dige aard van de zaken en op het belang van een zinnige besteding van zit-
tingscapaciteit, menen wij vooralsnog dat met het openstellen van beroep in 
cassatie kan worden volstaan. 238  Daarbij hebben dan dezelfde cassatiegren-
zen te gelden als in het tweede spoor. Een andere oplossing zou zijn om — 
net als in de WAHV — tegen de in beroep gegeven uitspraak nog eens beroep 
open te stellen op het gerechtshof. Een belangrijk argument voor die oplos-
sing is wellicht het tegengaan van overbelasting bij de Hoge Raad. In het 
vierde onderzoeksjaar (waarin als gezegd nog apart aandacht wordt besteed 
aan de afhandeling in cassatie) zal de waarde van dit argument worden be-
oordeeld. Wij menen in elk geval dat een combinatie van beide mogelijkhe-
den (eerst appel, en dan ook nog cassatie) teveel van het goede is. De vraag 
waarop het uiteindelijk aankomt is of het eenvoudige karakter van de zaken 
die in het derde spoor worden afgedaan, terughoudendheid bij de toekenning 
van rechtsmiddelen rechtvaardigt. 239  

238 Daarbij zouden wij bij wijze van `veiligheidsklep' de rechtbank de bevoegdheid willen 
geven om de zaak naar het tweede spoor te verwijzen als hij van mening is dat de zaak 
te ingewikkeld of te zwaar is om in het derde spoor te worden afgedaan. Het effect van 
die verwijzing is dat voor de verdachte hoger beroep openstaat op het hol 

239 Zie hierover meer uitgebreid het deelrapport van RE. Starnhuis inzake het stelsel van 
rechtsmiddelen. 
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7 	Verhouding tot de huidige buitengerechtelijke afdoeningsmo- 
gelijkheden 

7.1 	Verhouding tot de transactie 

In het voorgaande zijn de contouren van de problematiek rondom de trans-
actie als buitengerechtelijke afdoeningswijze geschetst. Daarin kwam, afge-
zien van de specifieke problemen rondom de transactie naar voren, dat van-
uit systematische opzicht het naast elkaar bestaan van de huidige afdoe-
ningsmodaliteiten weinig aanlokkelijk is. De diverse afdoeningsmodaliteiten 
overlappen elkaar voor een groot deel. 

Het voorstel voor een buitengerechtelijke procedure waarin door het 
Openbaar Ministerie sancties kunnen worden opgelegd, is een procedure die 
sterk overeenkomt met de huidige transactiebevoegdheid. Op grond van het 
voorgaande blijkt echter dat een buitengerechtelijke boeteprocedure wel de 
voordelen, maar niet de nadelen heeft van de huidige transactieprocedure. 
Bij de afweging tussen de buitengerechtelijke procedure en de huidige trans-
actieprocedure doet zich direct de vraag voor wat de functie kan zijn van de 
laatst genoemde naast de voorgestelde procedure. Duidelijk moge zijn dat 
onderbrenging van alle buitengerechtelijke sanctionering in het derde spoor 
vanuit systematisch oogpunt sterk de voorkeur verdient, maar dat het de 
vraag is of die voorkeur kan worden gerealiseerd. Daarvoor is nodig dat een 
aantal principiele en praktische vragen op een bevredigende wijze worden 
beantwoord. Wij menen dat dat mogelijk is. De oplossing moet ons inziens 
niet gezocht worden in het simpel schrappen van de transactie en het vervol-
gens persen van die vorm van afdoening in het model van de bestuurlijke 
beboeting. Wij stellen voor die vormen van afdoening in het derde spoor te 
integreren, dat wit zeggen binnen dat spoor ruimte te scheppen voor ver-
schillende juridische constructies en waarborgen. Door op die wijze te diffe-
rentieren kunnen de problemen die zich op het vlak van de rechtsbescher-
ming en de executie van de huidige praktijk voordoen, het hoofd worden 
geboden. Tegelijk kan het `ideaal' — een wettelijk kader waarbinnen de bui-
tengerechtelijke afdoening gestalte krijgt — worden gerealiseerd. 

7.2 	Verhouding tot de schikking 

Buitengerechteltjke afdoening II 

In het voorgaande is duidelijk geworden dat de schikking binnen het kader 
van de buitengerechtelijke afdoeningsmogelijkheden een aparte plaats in-
neemt. Weliswaar kleven aan de schikking dezelfde nadelen als aan de ande-
re buitengerechtelijke afdoeningsmogelijkheden en komen de mogelijkheden 
tot ontneming door middel van de transactieprocedure ex art. 74 lid 2, sub d 
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Sr sterk overeen met die van de schikking. Er zijn echter ook enkele signifi-
cante verschillen tussen de schikking en de andere buitengerechtelijke af-
doeningsmogelijkheden. Als buitengerechtelijke ontnemingsmogelijkheid 
richt de schikking zich specifiek op de financiele kant van de strafzaak en 
bewerkstelligt deze niet dat de strafvervolging in zowel de hoofdzaak als de 
eventuele ontnemingszaak wordt voorkomen. De schikking vervangt in be-
ginsel slechts de op te leggen ontnemingsmaatregel. Met name het laatste 
aspect maakt de schikking tot een aparte rechtsfiguur binnen het kader van 
de buitengerechtelijke afdoeningsmogelijkheden. 

Zoals reeds gesteld, is het voorstel voor een buitengerechtelijke proce-
dure waarin door het Openbaar Ministerie sancties kunnen worden opgelegd. 
Daaronder valt ook de mogelijkheid tot het ontnemen van wederrechtelijk 
verkregen voordeel. Ook bij de afweging tussen de buitengerechtelijke pro-
cedure en de huidige schikkingsmogelijkheid doet zich dan direct de vraag 
voor wat de functie kan zijn van de laatst genoemde naast de voorgestelde 
procedure. Gezien het afwijkende karakter van de schikkingsprocedure valt 
de keuze niet direct op onderbrenging daarvan in het derde spoor. Maar het 
hanteren van een buitengerechtelijke ontnemingsmaatregel naast een schik-
lcingsmogelijkheid is vanuit systematisch oogpunt sterk af te raden. Mogelijk 
zijn vanuit de genoemde optiek om a) binnen het kader van de buitenge-
rechtelijke procedure een ontnemingsmaatregel te creeren, welke als het wa-
re de huidige schiklcingsmogelijkheid integreert, of b) binnen de buitenge-
rechtelijke procedure geen mogelijkheid bieden te ontnemen, maar buitenge-
rechtelijke ontneming enkel via de gehandhaafde schikkingsprocedure te 
laten verlopen. Vanuit een instrumenteel en rechtsbeschennend oogpunt 
biedt, gezien de aan de huidige praktijk van de schikking verbonden nadelen, 
de onder a) genoemde optie meer voordelen. 

7.3 	Verhouding tot het sepot 

Naast de transactie vormt het sepot een belangrijke buitengerechtelijke af-
doeningmogelijkheid. Vooropgesteld dient te worden dat gezien het bij de 
vervolging gehanteerde uitgangspunt van het opportuniteitsbeginsel het se-
pot niet kan worden gemist. Het sepot verwezenlijkt immers de aan het op-
portuniteitsbeginsel ten grondslag liggende waarde dat niet elk strafbaar feit in 
het concrete geval vanuit instrumenteel en rechtsbeschermend opzicht een 
strafrechtelijke reactie verdient. Een buitengerechtelijke sanctieprocedure heeft 
dan ook geen directe invloed op het fenomeen seponeren. 

Daarmee zijn echter de nadelen die zijn verbonden aan met name het 
voorwaardelijk seponeren nog niet weggenomen. Sterker nog; met het ver-
vangen van de transactieprocedure voor een buitengerechtelijke boeteproce- 
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dure blijven de bestaande nadelen van de huidige praktijk van het voorwaar-
delijk sepot — een niet-wettelijk geregelde sanctiemogelijkheid welke 'over-
lap' en `uitwisseling' met een sanctieprocedure mogelijk maakt — bestaan. 
Om dit te ondervangen stellen wij voor ook deze buitengerechtelijke afdoe-
ningsmogelijkheid te integreren in de voorgestelde sanctieprocedure van het 
derde spoor. 

7.4 	Verhouding tot de btjzondere sepotmogehjkheden 

Hetgeen hiervoor is gesteld ten aanzien van het voorwaardelijk seponeren 
geldt in het bijzonder voor de bijzondere sepotmogelijkheden. Het voor-
waardelijk seponeren blijkt juridisch de belangrijke schakel bij de toepassing 
daarvan. Inmiddels blijken de resultaten van deze afdoeningswijzen overwe-
gend positief te worden gewaardeerd. 24°  De prognoses inzake de omvang van 
de toepassing van bijzondere vormen van sepot, zoals de Halt-projecten, 
voorzien dan ook dat een aanzienlijke stijging van de toepassing daarvan. 24 ' 
De mogelijkheden inzake `Justitie-in-de-buure welke via het voorwaardelijk 
sepot worden geeffectueerd, zullen dan ook gezien hun positieve effecten 
verder worden ontwikkeld. 242  Dit zou vorm kunnen worden gegeven bij een 
nadere wettelijke invulling van het sepot, zoals dat nu wordt gehanteerd in 
het kader van de buitengerechtelijke afdoening. Vooralsnog bestaat er op dit 
punt slechts een wettelijke bepaling die het voorwaardelijk politiesepot re-
gelt (art. 77e Sr). In het voorgaande is voorgesteld de genoemde bijzondere 
sepotmogelijkheden te integreren in de buitengerechtelijke sanctieprocedure 
via `aanwijzingen' bij het sanctiebesluit. Hierdoor kan niet alleen de toepas-
sing van de genoemde alternatieven meer worden gestimuleerd. Ook komen 
deze bijzondere afdoeningsmogelijkheden met een dergelijke invulling, zo-
als uit het voorgaande voor wat betreft het voorwaardelijke sepot reeds naar 
voren is gekomen, vanuit een instrumentele, een rechtsbeschermende en een 
systematische invalshoek beter tot hun recht. 

240 Zie Kamerstukken II 1999-2000, 25 452, nr. 8, waar dading als alternatief echter een 
geringe meerwaarde wordt toegekend. 

241 W. van der Heide, D.E.G. Molenaar en F.P. van Tulder, Prognose van de sanctiecapa-
citeit 2000-2005', WODC-onderzoeksnotities 2001/2. 

242 Zie over de stimuleringsregeling voor succesvolle preventieprojecten het persbericht 
van het Ministerie van justitie van 26 januari 2001 en de betreffende Stimuleringsrege-
ling Criminaliteitspreventie 2001, Stcrt. 2001, nr. 19. Zie ook Openbaar Ministerie, 
Jaarplan 2001, Den Haag 2001, p. 15. 
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8 	Schets van een wettelijke regeling 

Aan de hand van de resultanten van de hiervoor genoemde deelonderwerpen 
is in paragraaf 6 nader invulling gegeven aan de ijkpunten ter nadere positi-
onering van het voorstel voor de buitengerechtelijke procedure. De procedu-
re moet in de eerste plaats vanuit een instrumenteel opzicht een effectieve en 
efficiente wijze van afdoening behelzen ten aanzien van eenvoudige strafba-
re feiten. Het gegeven dat zowel in binnen- als buitenland gelijksoortige 
buitengerechtelijke afdoeningsmogelijkheden worden toegepast, maakt dui-
delijk dat behoefte bestaat aan een eenvoudige, effectieve en efficiente wijze 
van buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten. Dit sluit aan bij het-
geen reeds eerder als een van de uitgangspunten van het onderzoek is gepre-
senteerd, namelijk dat bij de berechting van strafbare feiten een redelijke 
verhouding dient te staan tussen de zekerheden die in het strafproces worden 
ingebouwd en de kosten die dat met zich meebrengt en de inrichting van de 
procedure dient afgestemd te zijn op datgene wat er voor de verdachte op het 
spel staat. 

Een tweede ijkpunt dat uit het onderzoek naar voren komt, is dat de 
buitengerechtelijke procedure een hoog gehalte aan rechtsbescherming moet 
bieden. Zowel de lacunes en de ondemormering in de huidige buitengerech-
telijke afdoeningsmogelijkheden, als de `optuiging' van de procedures 
waarin bestuurlijke boetes kunnen worden opgelegd, zijn dienaangaande 
exemplarisch. Ook op dit punt geldt dat, in aansluiting op de uitgangspunten 
van het onderzoek, met de toekenning van voorzieningen en rechtswaarbor-
gen rekening dient te worden gehouden met de rechtsgevolgen die voor de 
verdachte aan de feitenvaststelling zijn verbonden. Eenvoudige delicten ver-
dienen een eenvoudige procedure met passende voorzieningen en rechts-
waarborgen. Deze evenredigheidsrelatie tussen feit en rechtsbescherming 
vertaalt zich naar sancties als: hoe zwaarder de op te leggen sanctie, des te 
omvangrijker de toepasselijke voorzieningen en rechtswaarborgen. 

Ten slotte geldt op grond van het onderzoek als ijkpunt dat de buitenge-
rechtelijke procedure voor wat betreft de nonnering en toepassing een helder 
kader moet scheppen. Verbrokkeldheid en ondoorzichtigheid zoals in de 
huidige situatie van de buitengerechtelijke afdoening en buitenlandse stelsels 
voorkomt, dient te worden venneden. Enerzijds dient de procedure duide-
lijkheid te verschaffen aan zowel de uitvoerende instanties als de betrokken 
burgers inzake de voorwaarden, voorzieningen en rechtswaarborgen die 
daarin van toepassing worden geacht. Anderzijds dient de procedure deug-
delijk systematisch verankerd te zijn binnen de vigerende normeringskaders, 
waarbij onduidelijkheden en 'overlap' met eventuele andere buitengerechte-
lijke afdoeningsmogelijkheden dienen te ontbreken. Een van de uitgangs- 
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punten die op grond van het voorgaande in dezen wordt gehanteerd is dan 
ook dat de procedure vanuit systematisch inzicht transparant in vorm en in-
houd moet zijn. 

De belangrijkste elementen van de voorgestelde buitengerechtelijke 
procedure zijn op grond van het voorgaande: 

— de buitengerechtelijke procedure bestaat in de eerste plaats uit een zelf-
standige sanctiebevoegdheid. Dit houdt in dat het orgaan dat de be-
voegdheid krijgt toegekend, los van eventuele invloed van de verdachte 
en zonder tussenkomst van de strafrechter een sanctie mag opleggen. 
Dit betekent in tegenstelling tot de huidige buitengerechtelijke afdoe-
ningsmogelijkheden dat de invloed van de verdachte op beslissing tot 
het op die wijze afdoen wordt beperkt. Er vindt immers geen procedure 
meer plaats waarbij gesproken kan worden van consensuele afdoening. 
De buitengerechtelijke procedure heeft een eenduidig karakter; het op-
leggen van een sanctie. 

— Op grond van het eerst genoemde ijkpunt dat ten grondslag ligt aan het 
voorstel van de buitengerechtelijke procedure dienen de strafbare feiten 
die voor de buitengerechtelijke procedure in aanmerking komen een-
voudig van aard te zijn en betrekkelijk gering van emst. Met de eerste 
eis wordt bedoeld dat zich bij de zaken die in aanmerking komen om 
via de buitengerechtelijke procedure te worden afgedaan, geen gecom-
pliceerde bewijsproblematiek dient voor te doen. Wat de eis van betrek-
kelijk geringe emst betreft: bepalend voor de buitengerechtelijke afdoe-
fling is de straf die de officier van justitie in concreto wenst op te leg-
gen. De beperkingen die met betrekking tot de op te leggen straffen 
worden aangebracht, beperken dan indirect de mogelijkheden om em-
stige feiten buitengerechtelijk af te doen. Ter nadere beperking kan ge-
dacht worden aan een beperking zoals die thans ten aanzien van de 
transactie geldt. Voor de huidige transactieprocedure komen die strafba-
re feiten in aanmerking waarop naar wettelijke omschrijving maximaal 
zes jaar gevangenisstraf is gesteld (art. 74 Sr). Daarbij wordt voor de 
beoordeling of een strafbaar feit buitengerechtelijk kan worden afge-
daan, weliswaar uitgegaan van een abstracte grens, maar het voordeel 
van een dergelijke beperking zou gelegen kunnen zijn in de symboliek: 
zij vormt een orientatiepunt dat duidelijk maakt dat het niet de bedoe-
ling is dat een moord buitengerechtelijk wordt afgedaan. Op dit punt 
kan nadere normering worden ontleend aan beleidsregels, uitgewerkt in 
het Kader voor Strafvordering en de strafvorderingsrichtlijnen. 
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— Voor wat betreft de op te leggen sancties in de voorgestelde buitenge-
rechtelijke procedure: in de eerste instantie is de aandacht gericht op het 
opleggen van boetes. Op grond van de uitgangspunten die ten grondslag 
liggen aan het voorstel van de buitengerechtelijke procedure, geldt dat 
aangezien de strafbare feiten die in aanmerking komen om buitenge-
rechtelijk te worden afgedaan betrekkelijk gering van ernst en eenvou-
dig van aard dienen te zijn, de buitengerechtelijk op te leggen boete na-
venant gering van hoogte moet zijn. Hierdoor wordt de hoogte van de 
op te leggen boete impliciet beperkt. Echter, een beperking tot slechts 
lage boetes zou betekenen dat de enkelvoudige rechter zou worden 
overstroomd met zaken die thans worden getransigeerd. Afdoening met 
hoge boetes zou niet op onoverkomelijke bezwaren hoeven te stuiten, 
mits sprake is van voldoende waarborgen. Daarriaast kan ter begrenzing 
van de boetebevoegdheid worden gedacht aan een absolute grens. Ui-
teraard is men gebonden aan de wettelijke strafmaxima, maar de vraag 
is of daarbinnen nog nadere beperkingen moeten worden aangebracht. 
Ook op dit punt dringt een vergelijk met de huidige transactieregeling 
zich op. Een nadere differentiering voor wat betreft de hoogte van de op 
te leggen boetes kan tevens worden gevonden in een onderscheid in be-
boeting tussen natuurlijke en rechtspersonen of tussen economische-, 
milieu- en drugsgerelateerde delicten en commune delicten, hetgeen 
momenteel reeds zijn doorwerking heeft gevonden in de wettelijke re-
geling van de toepasbare geldboetecategorieen en in de richtlijnen. In de 
zwaarste categorie (rechtspersonen in economische zaken) zou daarbij 
het plafond bij een miljoen gulden gelegd kunnen worden. In de lichtste 
categorie (natuurlijke personen in commune zaken) denken wij aan een 
plafond van vijfduizend gulden. 
Naast de boete kunnen binnen het voorstel voor de buitengerechtelijke 
procedure ook sancties worden opgelegd. Vrijheidsstraffen en andere 
vrijheidsbenemende sancties komen in beginsel niet in aanmerking om 
buitengerechtelijk te worden opgelegd. Indien een degelijke sanctie als 
passend wordt gezien als reactie op een voorliggend strafbare feit, zal 
derhalve niet voor buitengerechtelijke afdoening kunnen worden geko-
zen en zal een ander spoor binnen de drieledige differentiatie in proces-
vormen moeten worden gevolgd. Kijkend naar het huidige palet van 
buitengerechtelijke mogelijkheden dat op grond van een transactie, de 
schikking en het voorwaardelijk sepot is ontstaan, is de vraag in hoever-
re sancties als de verbeurdverklaring, de onttrekking aan het verkeer, de 
ontnemingsmaatregel, de schadevergoedingsmaatregel, de taakstraf, 
passend kunnen worden opgelegd. Daarnaast kan gedacht worden aan 
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ontzegging van de rijbevoegdheid. Deze sanctie, die momenteel slechts • 
door de strafrechter kan worden opgelegd, kan zonder problemen even-
eens binnen de buitengerechtelijke procedure worden toegepast. Hierbij 
kan een onderscheid worden aangebracht tussen `prestatie-' en `niet-
prestatiesancties'. Bij de laatste kan gedacht worden aan verbeurdver-
klaring van reeds in beslaggenomen voorwerpen. Bij de eerste aan 
schadevergoeding, de taakstraf of uitlevering van voorwerpen. Hierbij 
is effectuering afhankelijk van de medewerking van de betrokkene. De 
executie van `niet-prestatiesancties' kan (desnoods) tegen de wil van de 
betrokkene plaatsvinden. Voor de `prestatiesancties' kunnen bij niet-
naleving in de executiefase problemen optreden. Dientengevolge stellen 
wij voor in deze gevallen het Openbaar Ministerie de bevoegdheid te 
verlenen dergelijke sancties onder ontbindende voorwaarde op te leg-
gen. Dit betekent dat indien de betrokkene de prestatie niet levert, tot 
dagvaarding zal worden overgegaan en de zaak voor de rechter zal wor-
den gebracht. 
Ten slotte stellen wij, gezien de mogelijkheden inzake het huidige 
voorwaardelijke sepot waarbij gedragsvoorwaarden worden gesteld 
(straat- en stadionverboden en meldplichten), voor de officier van justi-
tie de bevoegdheid te verlenen in zijn beschikking `aanwijzingen' te 
geven die het gedrag van de betrokkene betreffen. De officier van justi-
tie geeft zijn beschildcing daarbij onder de ontbindende voorwaarde dat 
de aanwijzingen worden nageleefd. Ingeval van niet-naleving kan de of-
ficier van justitie alsnog dagvaarden, waardoor de beschildcing vervalt. 
De officier van justitie kan met het geven van aanwijzingen volstaan, 
maar die aanwijzingen ook combineren met een boete of een andere 
sanctie. 

— Voor wat betreft de executie van de opgelegde sancties wordt eveneens 
een onderscheid gemaakt tussen `prestatie-' en `niet-prestatiesancties'. 
Voor wat betreft de `niet-prestatiesancties', de sancties waarbij deze 
desnoods tegen de wil van de betroldcene kunnen worden geexecuteerd, 
wordt voorgesteld de betreffende vervangende hechtenis via een om-
zettingsprocedure bij de rechter toe te passen. Wij stellen een omzet-
tingsprocedure voor die te vergelijken is met die van art. 14g Sr en die 
van art. 22g Sr-oud. De enige vraag die de rechter in de procedure te 
beantwoorden heeft, is of de boete kan worden omgezet in vrijheids-
straf. De hoogte van de opgelegde boete is daarbij maatgevend voor het 
maximum van de vervangende hechtenis. Reformatio in peius is dus 
uitgesloten. Wel mag de rechter het aantal dagen vervangende hechtenis 
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verminderen als hij daartoe aanleiding vindt in de emst van het feit of in 
de persoon of de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Zelfs 
mag hij (of beter gezegd: moet hij) de omzettingsvordering geheel af-
wijzen als hij niet overtuigd is van de schuld van de betrokkene of om 
andere reden meent dat de boete ten onrechte is opgelegd. 
Voor wat betreft de `prestatiesancties', waarbij de tenuitvoerlegging af-
hankelijk is van de medewerIcing van de betrokkene, stellen wij voor, 
zoals reeds aangegeven, de officier van justitie de bevoegdheid te verle-
nen aan de sanctiebesluit de ontbindende voorwaarde te verbinden dat 
de betrokkene aan het besluit voldoet. Mislukt bijvoorbeeld de taakstraf, 
dan staat het de officier van justitie vrij om — met een beroep op de ont-
bindende voorwaarde — alsnog tot dagvaarding over te gaan. Door die 
dagvaarding vervalt de eerdere beschildcing. Met deze juridische con-
structie wordt praktisch gesproken hetzelfde resultaat bereikt als met de 
huidige regeling. Ook thans geldt dat, als aan de gestelde voorwaarden 
niet (geheel) wordt voldaan, alsnog kan worden vervolgd. 

— Primair is het uitgangspunt van onderzoek de zelfstandige sanctiebe-
voegdheid toe te kennen aan het Openbaar Ministerie. Met het voorstel 
voor een buitengerechtelijke sanctieprocedure Icrijgt het Openbaar Mi-
nisterie een meet nadrukkelijke rol toebedeeld in de strafrechtspleging: 
die van zelfstandige sanctie-opleggende instantie. Deze rol is nieuw, 
maar niet bijzonder. Het Openbaar Ministerie als sanctie-opleggende in-
stantie sluit aan bij het bestaande beeld dat bestaat van het Openbaar 
Ministerie, doet niets af aan het vervolgingsmonopolie en het opportu-
niteitsbeginsel en sluit naadloos aan bij de positie die het Openbaar Mi-
nisterie inneemt binnen de constitutionele verhoudingen. Daamaast zou 
aan andere instanties en personen eveneens de bevoegdheid tot het op-
leggen van sancties kunnen worden overwogen. Een vergelijk is daarbij 
mogelijk met de huidige transactiebevoegdheid. 

— Voor wat betreft de toepasselijke voorzieningen en rechtswaarborgen 
wordt er vanuit gegaan dat het handelen in het kader van de sanctiepro-
cedure in zijn geheel wordt genormeerd door de uitgangspunten van het 
straf- en strafprocesrecht. Voor wat betreft de regels van straf- en straf-
procesrecht betekent dit bijvoorbeeld dat de huidige voorwaarden, 
voorzieningen en rechtswaarborgen van het Wetboek van Strafrecht en 
Strafvordering doorwerken in de voorgestelde buitengerechtelijke sane-
tieprocedure, aangevuld met (een aangepaste versie van) de una via-
regeling, zoals voorgesteld in het voorontwerp Vierde tranche van de 

196 



Buitengerechtelijke afdoening II 

Algemene wet bestuursrecht. Een belangrijke rechtswaarborg in de 
buitengerechtelijke procedure vormt het horen van de verdachte. Dit ho-
ren dient met name plaats te vinden indien ingrijpende sancties, bij-
voorbeeld hoge boetes, worden opgelegd. Tevens zal nader moeten 
worden geregeld op welke wijze de motivering en de bekendmaking 
van het sanctiebesluit dient plaats te vinden. 

— Indien de betrokkene het niet eens is met de opgelegde sanctie, kan deze 
beroep instellen bij de enkelvoudige strafrechter. Wij stellen voor het 
beroep op de rechter hetzelfde karakter te geven als het hoger beroep 
tegen het vonnis in eerste aanleg. Dat wil zeggen dat de rechter de zaak 
in voile omvang beoordeelt en dus een eigen antwoord geeft op de vra-
gen van 348 en 350 Sv. Het voorwerp van beslissing wordt gevormd 
door de feitsomschrijving in de aangevochten beschikking. Anders ge-
zegd: die feitsomschrijving fungeert als tenlastelegging. De officier van 
justitie lcrijgt daarbij de bevoegdheid die wellicht wat summiere feits-
omschrij ving aan te vullen of — binnen de grenzen van art. 68 Sr — te 
wijzigen. Uiteraard dient de verdachte daarvan tijdig, bij voorkeur bij 
de oproeping voor de zitting, op de hoogte te worden gesteld. Dat de 
zaak door de rechter in voile omvang wordt beoordeeld, impliceert dat 
reformatio in peius niet is uitgesloten. Ook aan de door de officier van 
justitie opgelegde straf is de rechter met gebonden. De verdachte zal 
met dat risico rekening moeten houden als hij beroep instelt. 
De vraag is of dat een voldoende drempel opwerpt tegen beroepen die 
slechts zijn bedoeld om uitstel van betaling te verkrijgen. Als dat niet 
het geval is zal in een extra drempel moeten worden voorzien. Gedacht 
kan worden aan een bescheiden bedrag (bij wijze van griffiegeld of ze-
kerheidstelling) dat de verdachte terugkrijgt als zijn bezwaren gegrond 
worden bevonden. 
Een moeilijke vraag is nog of tegen de op het beroep gegeven uitspraak 
van de rechtbank nog een rechtsmiddel moet openstaan. Gelet op de 
eenvoudige aard van de zaken en op het belang van een zinnige beste-
ding van zittingscapaciteit, menen wij vooralsnog dat met het openstel-
len van beroep in cassatie kan worden volstaan. Daarbij hebben dan de-
zelfde cassatiegrenzen te gelden als in het tweede spoor. Een andere 
oplossing zou zijn om — net als in de WAHV — tegen de in beroep gege-
ven uitspraak nog eens beroep open te stellen op het gerechtshof. Een 
belangrijk argument voor die oplossing is wellicht het tegengaan van 
overbelasting bij de Hoge Raad. In het vierde onderzoeksjaar (waarin 
als gezegd nog apart aandacht wordt besteed aan de afhandeling in cas- 
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satie) zal de waarde van dit argument worden beoordeeld. Wij menen in 
elk geval dat een combinatie van beide mogelijkheden (eerst appel, en 
dan ook nog cassatie) teveel van het goede is. 

— Voor wat betreft de verhouding tot de huidige buitengerechtelijke af-
doeningsmogelijkheden geldt dat het naast elkaar bestaan van drie bui-
tengerechtelijke afdoeningsmodaliteiten is vanuit een oogpunt van een-
voud van regelgeving weinig aanloldcelijk is. Daar komt bij dat het 
maar de vraag is of die drie modaliteiten helder ten opzichte van elkaar 
kunnen worden afgebakend. De onduidelijke verhouding van de trans-
actie tot het voorwaardelijk sepot kan nu reeds als een belangrijk be-
zwaar tegen het geldende recht worden aangevoerd. Dat bezwaar wordt 
alleen maar groter als er nog een derde vorm van buitengerechtelijke 
afdoening bij zou komen. Daarom stellen wij voor die vormen van af-
doening in het derde spoor te integreren, dat wil zeggen binnen dat 
spoor ruimte te scheppen voor verschillende juridische constructies en 
waarborgen. Door op die wijze te differentieren kunnen de problemen 
die zich op het vlak van de rechtsbescherming en de executie voordoen, 
het hoofd worden geboden. Tevens kan daarmee het `ideaal' — een 
wettelijk kader waarbinnen de buitengerechtelijke afdoening gestalte 
lcrijgt — worden gerealiseerd. 
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2 Het stelsel van gewone rechtsmiddelen 

Mr. E.F. Stamhuis 

1 	Inleiding 

Een beschouwing over het stelsel van rechtsmiddelen van het Wetboek van 
Strafvordering kan vele kenmerken en bijzonderheden behandelen. Men kan 
het onderscheid tussen gewone en buitengewone rechtsmiddelen als uit-
gangspunt nemen of de geslotenheid van het stelsel centraal stellen.' Ook 
kan men een algemene definitie van een rechtsmiddel ontwikkelen en van 
daaruit schematiseren. 2  De bijzonderheden van een rechtsmiddel ten op-
zichte van de vorige aanleg accentueren kan ook een werkbaar thema ople-
veren. Zo zijn er vele benaderingen te lciezen. In het thans voorliggende 
deelrapport wordt gewerkt vanuit de vraagstelling: wie mag wanneer wat? 
Daarbij zijn de in het strafgeding verwikkelde procespartijen centraal ge-
steld: de verdachte (eventueel bijgestaan door een raadsman) en het Open-
baar Ministerie, ook al zal in slothoofdstuk het slachtoffer van het delict nog 
wel aan de orde komen. 

De bestaansgrond voor een rechtsmiddelenstelsel is het bieden van een 
correctiemogelijkheid aan de in het strafgeding betrokken partijen. Fouten 
zijn nu eenmaal niet uitgesloten. Een rechtsmiddel heeft veelal tot gevolg dat 
de zaak voor een hogere instantie wordt gebracht. Dat dient met name de 
rechtsgelijkheid in een bepaald geografisch gebied en weerspiegelt niet zo 
zeer de gedachte dat hogere rechters altijd betere rechters zijn. Wel bevor-
dert de institutionele afstand tussen de rechters van verschillende instanties, 
dat de tweede beoordeling onbevangen, fris en verschoond van (de schijn 
van)_misplaatste loyaliteit jegens collegae kan plaatsvinden. Een dergelijke 
tweede ronde, waarin in elk geval (of uitsluitend) aandacht wordt besteed 
aan de bezwaren, die tegen de in eerste aanleg gegeven uitspraak worden 
aangevoerd, waarborgt al weer iets beter dat de uitkomst van de strafzaak 
juist is. 

Het zal zijn opgevallen dat we in de titel van dit deelrapport het bij-
voeglijk naamwoord `gewoon' hebben gebruikt. Dat veronderstelt het be-
staan van niet-gewone rechtsmiddelen, hetgeen de vraag opwerpt waarin dan 

1 	Zie over de geslotenheid van het stelsel J. de Hullu in zijn noot bij NJ 2002, 230 en 231. 
2 	Zie bijvoorbeeld in het betoog van H-J. Scholten, D&D 32 (2002), afl. 3, p. 261-282. 
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het verschil zit. Gewone rechtsmiddelen zijn die instrumenten ter beschik-
king van de partijen, waarmee ze de uitkomst van de zaak kunnen trachten te 
beInvloeden en in afwachting waarvan de effecten van de uitspraak worden 
opgeschort. Met andere woorden, met een gewoon rechtsmiddel kan een 
procespartij in het kader van de strafzaak nastreven dat het resultaat wordt 
veranderd, voordat de effecten daarvan voelbaar worden. Het contradictoire 
geding wordt vooralsnog niet beeindigd. Bij de zogenaamde buitengewone 
rechtsmiddelen moeten we this denken aan uitzonderlijke ingrepen van ande-
re aard buiten het kader van het geding. Momenteel hebben we daartoe de 
herziening en de cassatie in het belang der wet. Aan deze en eventueel ande-
re in te voeren ingrepen, zoals na een succesvol beroep op het Europese Hof 
voor de Rechten van de Mens, besteden we hier verder geen aandacht. 

Concluderend, in dit deelrapport treft men de behandeling aan van de 
mogelijkheden die de verdachte en het Openbaar Ministerie hebben om een 
einduitspraak in een strafzaak aan te vechten voordat die uitspraak definitief 
wordt. Daarbij komen de beperkingen en drempels aan de orde alsmede de 
gevolgen van het ingestelde rechtsmiddel. Voor een aantal deelonderwerpen 
moeten we naar elders verwijzen. Allereerst zijn de bijzonderheden van het 
hoger beroep te vinden in het daaraan gewijde deelrapport van Groenhuijsen 
en De HuIlu, elders in dit bock. Verder is gaandeweg gebleken dat het 
rechtsmiddel cassatie een aparte studie verdient. De standpunten die hierover 
in dit rapport worden weergegeven zijn dan ook als voorlopig te beschou-
wen. In het laatste onderzoeksjaar zal een apart deelrapport aan dit onder-
werp worden gewijd. Dan zullen ook altematieven voor cassatie bij de Hoge 
Raad nader worden onderzocht, zoals in de WAHV thans is ingevoerd: het 
finale hoger beroep op een Gerechtshof. Flier zetten we de beschouwing 
voort met de kenmerkende voorzieningen van nationaal recht. Daama wordt 
beknopt ingegaan op grondrechtelijke aspecten van intemationale origine en 
de rechtsvergelijking. Tenslotte zijn dan in hoofdstuk 5 de hoofdlijnen van 
onze voorstellen voor het stelsel van rechtsmiddelen te vinden. 

2 	Ketunerkende voorzieningen van het huidige recht 

2.1 	Hoger beroep 

Wie van het Nederlandse stelsel van rechtsmiddelen de beeldbepalende 
kenmerken wil beschrijven kan er niet omheen de eerste aanleg als uitgangs-
punt te nemen. Dat is op het moment, dat deze bijdrage wordt geschreven 
(voorjaar 2002) te meer een goed uitgangspunt, omdat met de recente mo-
dernisering van de rechterlijke organisatie het stelsel voor berechting van 
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strafbare feiten gewijzigd is, terwijl nieuwe veranderingen al weer op stapel 
staan. Al deze wijzigingen hebben ook gevolgen voor de rechtsmiddelen. 
We zullen daarom trachten een eenvoudig beeld te schetsen van de instan-
ties, waarlangs een gewone strafzaak in het systeem kan gaan wanneer na de 
eerste aanleg niet in de uitspraak wordt berust. De aard en omvang van de 
volgende instantie alsmede de drempels en andere kenmerken passeren dan 
de revue. 

De materieelrechtelijke tweedeling in misdrijven en overtredingen 
vormt al heel lang het aanknopingspunt voor een tweedeling in de berechting 
in eerste aanleg tussen kantonrechters en rechtbanken. Er zijn wel wat uit-
zonderingen maar de bekende hoofdlijn is: misdrijven worden bij de recht-
bank aangebracht en overtredingen bij de kantonrechter. Deze laatste figuur 
is in de recente moderniseringen weliswaar behouden gebleven, maar toch 
geeft de vorige zin de stand van het recht met juist weer. Zoals art. 45 lid 1 
RO het nu formuleert nemen de rechtbanken in eerste aanleg kennis van alle 
strafzaken. 3  De kantonrechter is nu ook een lid van de rechtbank, functione-
rend in de sector kanton; zie art. 47 lid 1 RO. Welke zaken de kantonrechter 
te berechten krijgt berust nu op een distributie binnen de rechtbank op grond 
van art. 382 Sv (nieuw). 4  Dat artikel bepaalt nu de werkzaamheden van de 
kantonrechter, waarvan de overtredingen nog steeds de hoofdmoot vormen. 

Voorheen had het voor de beschikbaarheid van hoger beroep gevolgen, 
wanneer een overtredingen niet door de kantonrechter maar door de recht-
bank werd afgedaan. Hoger beroep van een rechtbankvonnis terzake van een 
overtreding was uitgesloten, met name omdat in het normale geval dat von-
nis reeds in beroep gewezen was. Toch kwam het geregeld voor, dat een 
overtreding in eerste instantie bij de rechtbank aanhangig werd gemaakt, met 
name om gelijktijdige berechting met de misdrijven mogelijk te maken, 
waarvoor dezelfde verdachte eveneens vervolgd werd. Wanneer de ver-
dachte daartegen geen bezwaar maakte kon de rechtbank dat slechts verstaan 
als afstand van een instantie en mocht ze zichzelf niet onbevoegd verklaren 
terzake van die overtreding. Deze prorogatie van rechtspraak was geregeld in 
art. 349 lid 2 Sv. In de huidige opzet zijn kantonrechter en rechtbank in de 
rechterlijke organisatie geen verschillende instanties meer en dus is ook art. 
349 lid 2 Sv aangepast. Er kan geen sprake van onbevoegdheid meer zijn, 
maar slechts van verwijzing naar de kantonrechter, waartoe de rechtbank 

3 	Zie Stb. 2002, 1, een fekstpublicatie van de Wet op de rechterlijke organisatie zoals die 
luidt met ingang van 1 januari 2002. 

4 	Onderdeel van art. 43 Aanpassingswet Modemisering Rechterlijke Organisatie; Stb. 
2001, 584. 
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ambtshalve of op verzoek van de verdachte kan overgaan. 5  De gevolgen 
voor een eventuele volgende instantie zijn teruggebracht tot bepaalde von-
nissen, waarop we zodadelijk terugkomen. In zijn algemeenheid kan men 
niet meer van afstand van instantie spreken, omdat een vonnis van de recht-
bank terzake van een overtreding gewezen als zodanig niet meer van hoger 
beroep uitgezonderd is. 

Uit art. 404 S v (nieuw) en art. 60 lid 1 RO volgt dat de rechtbanken 
geen taak meer hebben in strafrechtelijke appellen. Aileen de hoven oordelen 
in strafzaken over het hoger beroep tegen vonnissen die daarvoor vatbaar 
zijn. Hiermee komen we op een belangrijk systeemkenmerk, namelijk dat in 
de regel alle vonnissen van de eerste aanleg aantastbaar zijn, doordat ze be-
houdens een enkele uitzondering vatbaar zijn voor hoger beroep. De uitzon-
dering op deze regel wordt gemaakt voor de zaken van gering belang, de 
bagatellen. Aanvullend daarop is nog een blokkade voor hoger beroep op-
geworpen voor de verdachte die van de hele tenlastelegging is vrijgesproken. 
Het eventuele belang, dat hij bij een herbeoordeling van de zaak zou kunnen 
hebben, wordt niet zwaar genoeg geacht om daartoe appel open te stellen. 
Deze toestand representeert het algemene beginsel, dat voor een rechtsmid-
del wel een belang vereist is. In datzelfde perspectief kan men twijfelen of 
de verdachte wel belang heeft bij hoger beroep tegen een nietigverklaring 
van de dagvaarding. Het is evenwel wettelijk niet uitgesloten. Ook aan een 
hoger beroep, ingesteld door het Openbaar Ministerie dat in eerste aanleg 
volledig in het gelijk gesteld is, valt niet onmiddellijk een concreet belang te 
ontdekken. Toch zijn er genoeg voorbeelden van gevallen waarin dat laatste 
toch wel het geval is, om welke reden een algemene uitsluiting van dat ap-
pelrecht niet tot ontwikkeling kwam. Hierbij valt alleen al te denken aan het 
zogenaamde volgappel, ingesteld om de eventuele procedurele gevolgen weg 
te nemen van het feit dat alleen de verdachte hoger beroep heeft ingesteld. 

Het instellen van incidenteel beroep is als zodanig niet in de wet uitge-
werkt. Voor de ene partij geldt niet een verlengde termijn wanneer vernomen 
wordt dat de andere partij hoger beroep heeft aangetekend. De regeling van 
art. 409 lid 2 en 3 Sv komt nog het dichtste in de buurt van het incidenteel 
appel. Wanneer alleen de officier van justitie appel heeft ingesteld, wordt dat 
appel aan de verdachte betekend. In afwachting daarvan wordt aan het appel 
nog geen gevolg gegeven. Hierdoor wordt de verdachte voor wie de appel-
termijn reeds verstreken is in staat gesteld zich op het hoger beroep te prepa- 

5 	In de oude en de nieuwe versie van art. 349 lid 2 Sv is de ten opzichte van een misdrijf 
subsidiair ten laste gelegde overtreding uitgezonderd van de toepassing van respectie-
velijk onbevoegdheid en verwijzing. 
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reren. Is met toepassing van art. 408 lid 2 Sv de tennijn nog niet verstreken — 
de verdachte was niet op de hoogte van het tijdstip van de berechting, noch 
van het vonnis — dan begint door de aanzegging van het beroep van de we-
derpartij zijn termijn te lopen en heeft hij nog veertien dagen voor appel. Lid 
3 van art. 409 Sv voorziet in de gevallen dat de aanzegging van het appel 
niet in persoon betekend is en heeft in wezen het hier bedoelde effect, dat de 
verdachte in bepaalde gevallen kan reageren met een eigen hoger beroep. 

Of op een zaak de uitzondering op het appelrecht voor de bagatellen 
van toepassing is, wordt gemeten allereerst naar de materieelrechterlijke ca-
tegorie en daarna naar de uitspraak die de rechter in de zaak gedaan heeft. 
Misdrijven zijn naar het oordeel van de wetgever nooit een bagate1. 6  Voor 
misdrijven gelden dan ook geen drempels of beperkingen, met dien verstan-
de dat de vrijgesproken verdachte hier geen hoger beroep kan instellen. Voor 
overtredingen daarentegen bevat art. 404 lid 2 en 3 Sv wel drempels. Deze 
zijn overgenomen uit de oude Wet RO en enigszins veranderd ten opzichte 
van de stand tot aan 1 januari 2002, welke toestand het resultaat was van een 
ingreep in het rechtsmiddelenstelsel die eind oktober 2001 in werking getre-
den was, vooral om de belasting van de strafkamer van de Hoge Raad te 
verlichten. 7  

Het ijkpunt voor de vraag of een overtreding een bagatel is, wordt naar 
huidig recht gevorrnd door de uitspraak van de rechter. Voorheen werd voor 
het Openbaar Ministerie naar het belang gekeken, dat het blijkens het requi-
sitoir aan de strafzaak hechtte, maar dat is bij de voorlaatste wijziging verla-
ten. Het belangrijkste argument voor deze wijziging was, dat de waardering 
door de rechter een juistere maatstaf was, die voor alle partijen gelijk is. Bo-
vendien voorkomt een eenvormige maatstaf, dat er verschillende rechtsmid-
delen kunnen openstaan en er dus weer een aparte samenloopbepaling nodig 
is.8  Wanneer de kantonrechter terzake van een overtreding vonnis gewezen 
heeft, is hoger beroep in de volgende gevallen voor alle partijen uitgesloten: 
a. De rechter heeft met toepassing van art. 9a Sr geen straf of maatregel is 
opgelegd, of, b. de rechter heeft geen andere straf of maatregel opgelegd dan 
een boete (of boetes) tot een (gezamenlijk) maximum van € 25. Voor von-
nissen van een andere reciter in de rechtbank gelden dezelfde drempels met 
een verhoging van het boetemaximum tot € 50. Hier stuiten we op het ver- 

6 	In de Wet op de justitiele documentatie en de verklaringen omtrent het gedrag (art. 4) is 
deze gedachte terug te vinden in het voorschrift, dat van een veroordeling terzake van 
een misdrijf steeds een strafblad in het strafregister wordt opgenomen, terwijl dat bij 
overtredingen pas geschiedt als er vrijheidsstraf is opgelegd. 

7 	Tekst van de wet in Stb. 1999, 467. 
8 	Kamerstukken II, 1997-1998, 26047, nr. 3, p. 21-22 en 25. 
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schil dat een eventuele verwijzing in de zin van art. 349 lid 2 Sv (nieuw) kan 
maken. Wordt niet naar de kantonrechter verwezen, dan is de drempel voor 
hoger beroep hoger. 

De voor hoger beroep vatbare vonnissen worden in voile omvang hero-
verwogen door het gerechtshof. h afwachting daarvan ontberen ze gezag 
van gewijsde en worden dus niet ten uitvoer gelegd. Wat de beslissings-
ruimte van het appelgerecht betreft is deze alleen gebonden aan het feit 
waarop de inleidende dagvaarding betrelcking had. Dat feit dient in de zin 
van art. 68 Sr te worden opgevat, hetgeen betekent dat binnen die materieel-
rechtelijke grenzen in de bewoordingen van de tenlastelegging nog wel wij-
zigingen mogen worden aangebracht. Ten opzichte van de beantwoording 
van de voorvragen en de hoofdvragen voor beraadslaging en beslissing heeft 
het hof volledige vrijheid van beslissen, zij het dat voor bepaalde gevallen 
procedurevoorschriften in de wet gegeven zijn. We denken hier met name 
aan de bijzondere eenparigheidsregels van art. 424 Sv, die elders in dit boek 
in het deelrapport over het hoger beroep nader besproken worden. Deze 
vormen echter op zichzelf geen beperking op de devolutieve werking van het 
hoger beroep. De zaak ligt voor een herbeoordeling bij de hogere rechter en 
die neemt op basis van zijn eigen afweging van alle relevante feiten en om-
standigheden een nieuwe beslissing. 

Een beperking mag echter niet ongenoemd blijven. Die hangt samen 
met de mogelijkheid van enkelvoudige afdoening van het appel. Voor de 
berechting mag het hof in bepaalde gevallen volstaan met een enkelvoudige 
kamer. Het nieuwe art. 411 Sv somt deze gevallen op: De zaak moet in ieder 
geval naar het aanvankelijk oordeel van het Openbaar Ministerie van een-
voudige aard zijn en verder in eerste aanleg zijn berecht door de kanton-
rechter of de politierechter. Voor die laatste groep zaken geldt thans de be-
perking tot zaken van alcohol en verkeer (art. 8 en 163 lid 2, 6, 8 of 9 
WVW). In een voorgenomen uitbreiding van het aandeel van unus-rechters 
zal deze clausule vervallen. 9  Wat zijn werkgebied ook is, art. 425 lid 2 Sv 
bevat voor de enkelvoudige appelrechter een verbod op reformatio in peius. 
De positie van de verdachte mag niet verzwaard worden zonder dat eerst 
door middel van een verwijzing een meervoudige appelkamer naar de zaak 
gekeken heeft. In de (nabije) toekomst zal bij invoering van de reeds ge-
noemde uitbreiding deze beperking van de straftoemeting voor de enkelvou-
dige appelrechter gecombineerd worden met een maximum vrijheidsstraf die 
in eerste instantie opgelegd is. Straffen van meer dan zes maanden vrijheids-
beneming kan alleen de meervoudige kamer van het hof opleggen. 

9 	Kamerstukken II, 2001-2002, 28 215, nr. 1-2. 
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In verbinding met het uitgangspunt, dat de berechting in hoger beroep in 
voile omvang plaatsvindt kennen we in Nederland het partiele appel alleen 
als meerdere feiten op een dagvaarding berecht worden. Binnen het ene feit 
kan de appellant geen beperkingen aanbrengen, aldus art. 407 lid 1 Sv. Met 
name het aparte strafmaatappel wordt naar huidig recht onverenigbaar ge-
oordeeld met de interne samenhang in het rechterlijk vonnis en met de voile 
verantwoordelijkheid van de appelrechter voor zijn einduitspraak. Ook het 
interlocutoir appel is in Nederland in strafzaken niet toelaatbaar. Beroep te-
gen tussenvonnissen kan alleen gelijktijdig met het eindvonnis worden inge-
steld; aldus art. 406 lid 1 Sv. Kortom, ten aanzien van het feit waarvoor de 
verdachte of het openbaar ministerie hoger beroep heeft ingesteld wordt de 
zaak in al haar aspecten opnieuw onderzocht en afgedaan. 

Voor het verkrijgen van deze behandeling en beslissing hoeft de appel-
lant na het op correcte wijze instellen van het beroep niets meer toe doen. 
Met name bestaat er geen verplichting om het appel te motiveren door mid-
del van een memorie met grieven. Daartoe bestaat wel de bevoegdheid, zie 
art. 410 Sv, maar voor de behandeling van de zaak is dat geen voorwaarde. 
In diverse ressorten is overigens wel de mogelijkheid geintroduceerd om bij 
het instellen op een formulier aan te geven waartegen het beroep zich richt. 
Dat is in beginsel een vrijblijvende aangelegenheid, waarmee met name een 
efficiente appointering van de appelzitting bereikt kan worden. Noch de ap-
pellant, noch het hof is juridisch gebonden aan de punten die op het formu-
lier zijn aangekruist. 

Verder is de verdachte die hoger beroep heeft ingesteld niet verplicht 
om ter terechtzitting in hoger beroep te verschijnen. Aangezien ons appel is 
geconstrueerd als een zelfstandige feitelijke behandeling gelden voor de 
aanwezigheid van de verdachte de zelfde uitgangspunten als in eerste aanleg. 
Op een geldige appeldagvaarding mag de zaak bij verstek worden voortgezet 
en afgedaan. Er is geen plicht om te verschijnen. Bovendien is de appel-
rechter bij verstek evenzeer aan zijn taak gehouden als bij tegenspraak. 1°  Het 
hof moet de zaak opnieuw in voile omvang beoordelen en heeft daartoe ook 
onbeperkt de mogelijkheid om een eigen beslissing in plaats te stellen van 
het beroepen vonnis. Vanwege deze combinatie van een toetsing van de eer-
ste aanleg met een eigen zelfstandige beoordeling van de zaak in zijn geheel 
wordt ons appelstelsel een middenstelsel genoemd. Voor deze en overige 
kanten van het hoger beroep en de positie van de appelrechter ten opzichte 

10 Zie A.J.A. van Dorst, `Rechtsbescherming en doelmatigheid in cassatie', in: G.A.M. 
Strijards e.a., De derde rechtsingang nader bekeken, Arnhem, Gouda Quint 1989, p. 92 
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van de eerste aanleg verwijzen we naar het deelrapport 'Hoger beroep' van 
Groenhuijsen en De HuIlu. 

2.2 	Cassatie 

Het gebruik van het rechtsmiddel cassatie brengt de zaak voor 's lands hoog-
ste rechter, de Hoge Raad, teneinde op de juiste rechtstoepassing te worden 
beoordeeld." Het is een tot rechtspunten beperkte toetsing door een centrale 
instantie, bedoeld voor die gevallen dat in lagere aanleg geen verbetering 
van de eventuele gebreken meer mogelijk is. De wet positioneert het beroep 
in cassatie dan ook zo, dat dit middel alleen tegen uitspraken in laatste feite-
lijke aanleg kan worden aangewend. Dit betekent dat het moet gaan om een 
uitspraak, die reeds in tweede feitelijke aanleg is gegeven of waartegen geen 
tweede feitelijke voorziening mogelijk is. In lid 4 van art. 427 Sv (nieuw) is 
tot uitdrukking gebracht, dat bij concursus van rechtsmiddelen de feitelijke 
heroverweging voorrang heeft boven de tot rechtsvragen beperkte cassatie. 

Het doel van cassatie is naar algemeen gevoelen tweeledig: rechtsbe-
scherming in het individuele geval en bevordering van de rechtseenheid en 
rechtsontwikkeling. De rechtsbescherming komt tot undruldring in het gege-
ven, dat de in het strafgeding betrokken partijen de mogelijkheid hebben cor-
recties na te streven van verkeerde rechtstoepassing in hun zaak. Aan ver-
keerde rechtstoepassing verbindt de cassatierechter het gevolg dat de uit-
spraak vernietigd wordt, tenminste wanneer juiste rechtstoepassing daartoe 
dwingt en het belang van de betrokkene daarmee gediend is. Een zaak 
waarin de uitspraak vernietigd is, kan vervolgens door een gerecht waamaar 
wordt verwezen of de Hoge Raad zelf opnieuw worden beslist met juiste 
toepassing van het recht. Zo waarborgt cassatie dat in concrete strafzaken het 
recht uiteindelijk juist uitgelegd en op de zaak toegepast wordt. De rechts-
eenheid bevordert de Hoge Raad door in concrete uitspraken aan te geven 
hoe hij als hoogste instantie de wet of het ongeschreven recht interpreteert en 
toepast. De lagere gerechten en de justitiabelen weten dan wat naar alle 
waarschijnlijkheid de uitkomst zal zijn wanneer een zaak op hetzelfde punt 
tot aan de Hoge Raad wordt doorgezet. Mede hierom, maar sinds de Hoge 
Raad uitvoeriger inzage geeft in zijn gedachtegang ook vanwege de inhou-
delijke overtuigingskracht richt de rechtspleging in het land zich naar de 
rechtspraak van de Hoge Raad. Dat gebeurt zonder dat rechtens een bindend 

11 	Zie over een belangrijke episode in de ontwikkeling van het rechtsmiddel A.L. Melai, 
'De aanloop tot de cassatie in Frankrijk onder het Ancien Regime', in: J.P. Balkema ea. 
(red.) Liber Amicorum Th.W. van Veen, Arnhem, Gouda Quint, 1985, p. 189-201. 
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gezag buiten het kader van de concrete zaak aan een uitspraak van de Hoge 
Raad toegekend wordt. 12  

Alle uitspraken van de appelrechter terzake van rnisdrijven zijn vatbaar 
voor beroep in cassatie. Wat de uitspraken terzake van overtredingen betreft 
gelden bepaalde beperkingen voor cassatie. Cassatie wordt in art. 427 lid 2 
Sv uitgesloten als met toepassing van art. 9a Sr geen straf of maatregel op-
gelegd is, of geen andere straf of maatregel dan een boete (of boetes) met 
een (gezamenlijk) maximum van € 250. Het gewicht van deze zaken achtte 
de wetgever kennelijk onvoldoende om nog een derde rechtsingang te bie-
den. De uitspraken terzake van overtredingen in eerste aanleg, waarvan geen 
hoger beroep is toegelaten, kunnen uitsluitend in cassatie worden aange-
vochten, aldus art. 404 lid 2 Sv, wanneer het feiten uit verordeningen van 
decentrale overheden betreft. De toetsing in cassatie van vormverzuimen 
klevend aan deze vonnissen is bovendien beperkt in art. 80 lid 2 RO. Ver-
nietiging is alleen mogelijk op grond van de daar genoemde verzuimen en 
daarnaast natuurlijk wegens schending van het recht. 

Een belangrijke beperking voor alle categorieen is het cassatieverbod 
tegen vrijspraken van art. 430 Sv. Het huidige wetboek verbiedt al vanaf 
haar ontstaan het gewone cassatieberoep tegen vrijspraken. De bepaling 
werd uit de voorganger van het wetboek overgenomen zonder dat er veel 
woorden ter toelichting werden gegeven. Toch mag niet worden aangeno-
men dat destijds geen discussie gevoerd werd over deze beperking. Uit de 
notulen van de Commissie Ort valt te concluderen dat er bepaald wel ver-
schil van mening was en dat de kleinst mogelijk meerderheid beslissend was 
voor de aanwezigheid van het huidige art. 430 lid 1 Sv. 13  De aanwezigheid 
van dit verbod wordt door Blok & Besier verklaard met een verwijzing naar 
de bijzondere eerbied die de wetgever nog steeds meende te moeten opbren-
gen voor een beslissing van de jury. Die jury bestond echter in 1926 allang 
niet meer en al evenmin was een jury-proces voor alle strafzaken de gangba-
re afdoeningswijze in het stelsel waaraan de bepaling kennelijk ontleend 
was. Voor correctionele en politie-zaken was cassatie van vrijspraken hele-
maal niet uitgesloten, maar een en ander werd door de wetgever klaarblijke- 

12 A.J.A. van Dorst, Cassatie in strafzaken, 4 druk, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink 
1998, p. 98. 

13 Notulen Commissie Ort, 48ste - 51ste vergadering, p. 4: bij stemming bleken vijf leden 
tegen en vier voor de . toelating van cassatie tegen vrijspraken te zijn. Simons (idem, p. 2) 
wilde vooral de `hoogst weifelende' jurisprudentie ondervangen over de bedekte vrijspra-
ken etcetera., ook al zou dat nadelig zijn voor de verdachte. 
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lijk over het hoofd gezien, oordelend naar het ongeclausuleerde verbod van 
art. 430 lid 1 Sv. I4  

Vanwege die bijzondere grond onder de onderhavige bepaling werd zij 
zo geInterpreteerd, dat alleen `echte' vrijspraken een belemmering voor cas-
satie waren. Aileen wanneer de vrijspraak berustte op de vaststelling dat er 
voor de schuld van de verdachte onvoldoende bewijs was, zou de vrijspraak 
echt zijn, zuiver. Dat leidde tot een nog steeds bestaand onderscheid in zui-
vere en onzuivere vrijspraken. I5  Een vrijspraak is zuiver wanneer de rechter 
tot dat oordeel is gekomen op basis van een correcte opvatting over de ten-
lastelegging en de rechter ook daaraan mocht toekomen. Die laatste toevoe-
ging betekent, dat de rechter niet tot een formele einduitspraak had hoeven 
komen. De Hoge Raad formuleert het zelf aldus: Ten vrijspraak, gegeven op 
een geldige dagvaarding, uitgebracht door een ontvankelijk openbaar minis-
terie, door een rechter die tot het vellen van een oordeel omtrent het al dan 
niet bewezen zijn van het ten laste gelegde gerechtigd was, kan in cassatie 
slechts worden getoetst indien de rechter bij het geven van zijn beslissing de 
grondslag van de tenlastelegging heeft verlaten, en aldus van iets anders 
heeft vrijgesproken dan was tenlastegelegd.' I6  Zo'n vrijspraak met verlating 
van de grondslag had eigenlijk een ontslag van rechtvervolging moeten zijn, 
zo is de redenering, en die zijn wel onderworpen aan toetsing in cassatie. 
Omgekeerd zijn sommige uitspraken tot ontslag van rechtsvervolging ook 
onzuiver, doordat zij berusten op een verkeerde lezing van de tenlasteleg-
ging. Aangezien die uitspraken eigenlijk een vrijspraak hadden moeten zijn 
geldt daarvoor dat een cassatieberoep niet ontvankelijk is. Zo beperkt de 
Hoge Raad het cassatieverbod tot `rechtsgeldige' vrijspraken waarin de ver-
dachte onschuldig aan het tenlastegelegde wordt bevonden. Allerlei vrijspra-
ken die wellicht het etiket rechtsgeldig nog minder verdienen dan de onzui-
vere vrijspraken vallen toch onder het cassatieverbod. Vrijspraken waarbij 
de regels van het bewijsrecht door de feitenrechter onjuist zijn toegepast of 
waarbij tijdens de feitelijke behandeling wezenlijke vormen verzuimd zijn — 
om twee voorbeelden te noemen — zijn onaantastbaar. We zullen daar in de 
discussie in hoofdstuk 5 van dit deelrapport op terugkomen. 

Waar incidenteel appel in ons systeem ontbreekt kennen we wel het in-
cidenteel cassatieberoep." Art. 433 S v schrijft in het eerste lid voor dat 

14 A.J. Blok & L.Ch. Besier, Het Nederlandsche strafproces, deel II, Haarlem 1926, P.  424. 
15 Van Dorst 1998 a.w., p. 196-200 geeft een beknopte bespreking. 
16 Uit HR 23-06-98 NJ 1999,87 op p.425 r.k. 
17 	A.J.A. van Dorst, 'Het incidentele cassatieberoep', in: Ch.J. Enschede e.a. (red), Naar eel 

en geweten, Arnhem, Gouda Quint 1987, p. 115-130. 
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wanneer alleen het openbaar ministerie cassatie heeft aangetekend dat aan de 
verdachte in persoon moet worden aangezegd, tenzij hij kennelijk al op de 
hoogte is. De verdachte heeft na de bekendwording van het beroep dan nog 
veertien dagen om zelf ook in cassatie te gaan. Op dat incidentele cassatiebe-
roep zijn dan de voorschriften van het `gewone' cassatieberoep van toepas-
sing met een belangrijk verschil. Het incidentele beroep deelt in het lot van 
het principale beroep wanneer dat wordt ingetrokken of niet ontvankelijk 
verklaard. Het bestaansrecht was immers dat het openbaar ministerie de uit-
spraak in hoogste instantie ging aanvechten. 18  Wanneer dat vervalt, ver-
dwijnt de grond onder de voeten van het incidentele beroep. 19  

Het wetboek maakt het in art. 429 Sv uitdrukkelijk mogelijk dat tegen 
een gedeelte van de uitspraak cassatie wordt ingesteld. Dat hangt volgens 
Blok en Besier samen met het bijzondere karakter van de cassatierecht-
spraak. 2°  De Hoge Raad heeft zich in beginsel te houden aan de wens van de 
requirant in cassatie, wanneer deze berust in bepaalde delen van de uitspraak 
en andere juist aanvecht. Of partieel beroep is ingesteld wordt natuurlijk al-
lereerst bepaald aan de hand van de akte van het instellen van cassatiebe-
roep. Aanvullend werkt de Hoge Raad deze beperking zo uit, dat onduide-
lijkheid over de omvang van het beroep wordt ingevuld met enerzijds de in 
de middelen aangevochten gedeelten en anderzijds met het belang dat met 
name de verdachte bij cassatie zou kunnen hebben. Het beroep wordt dan 
opgevat als met gericht tegen de niet in de middelen genoemde delen res-
pectievelijk niet tegen de voor de requirant gunstige beslissingen. 21  Tegen 
tussenbeslissingen kan op zichzelf wel cassatie ingesteld worden, maar al-
leen wanneer ook de einduitspraak (gedeeltelijk) wordt aangevochten, aldus 
art. 428 Sv. Een interlocutoir appel laat het wetboek dus niet toe. 

De toetsing in cassatie is een combinatie van de aangedragen bezwaren 
en een ambtshalve toetsing. Art. 440 lid 1 Sv verwoordt de bevoegdheid tot 
ambtshalve cassatie, waarmee de Hoge Raad dus een zekere vrijheid heeft 
ten aanzien van de ingediende middelen voor cassatie. Deze vrijheid brengt 
echter ook een aanzienlijke verantwoordelijkheid met zich mee, aangezien in 
alle zaken bij een ontvankelijk cassatieberoep gecontroleerd moet worden of 
er ook gronden voor gebruik van deze bevoegdheid zijn. Een poging van de 
regering om aan deze vrijheid een einde te maken onder meer vanwege de 
werklast, maar ook vanwege ongewenste neveneffecten, strandde in de par- 

18 Blok & Besier II a.w., p. 438; Van Dorst 1987 a.w., p. 129. 
19 Van Dorst 1998 a.w., p. 103-104. 
20 Blok & Besier II a.w., p. 422-423. 
21 	Zie Van Dorst 1998, p. 32-35. 
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lementaire behandeling. 22  De Hoge Raad heeft voor het gebruik van deze 
bevoegdheid in een aantal opzichten een beleid zichtbaar gemaakt. Het voert 
nu te ver om daarop uitvoerig in te gaan. 23  Zoveel is wel duidelijk, dat niet 
elk gebrek in de aangevochten uitspraak door de Hoge Raad wordt gebruikt 
om ambtshalve te casseren. Een belangrijk ijkpunt is de bescherming van het 
belang van de verdachte. Bij beroep in cassatie enkel van het openbaar mi-
nisterie wordt niet ten nadele van de verdachte ambtshalve gecasseerd. Ver-
der wordt gekeken naar de kennelijke opvatting die de verdachte zelf heeft 
over zijn belang (is een verzuim wel aangevoerd?) en naar welk belang hij 
bij vernietiging zou kunnen hebben als de uiteindelijke beslissing toch niet 
verandert. 24  Daarnaast wordt vermeld dat de ambtshalve bevoegdheid soms 
een instrument vormt om gelijkheid in gelijke zaken, met name van mede-
verdachten te bereiken. 25  

Tenslotte, de toetsing door de cassatierechter voltrekt zich langs de lij-
nen van de wettelijke cassatiegronden van art. 79 lid 1 RO (nieuw). We ho-
pen daarop in een later rapport nog terug te komen. Gaat de Hoge Raad tot 
cassatie over, dan handelt hij de zaak verder af volgens de voorschriften van 
art. 440 lid 2 en 441 Sv. Wat dat laatste artikel betreft, de vernielding dat de 
Hoge Raad de correctie op de ex art. 358 lid 4 Sv te vermelden wetsartikelen 
zelf ter hand kan nemen komt in de huidige praktijk wellicht wat overbodig 
over. Het artikel stamt uit de tijd dat het zelf afdoen om redenen van proces-
economie nog niet die ontwikkeling had doorgemaakt welke we vandaag 
kennen. Ten opzichte daarvan is het zelf verbeteren van de wetsartikelen 
veel minder verstrekkend en zou evengoed op art. 440 lid 2, eerste zin, Sv 
kunnen worden gebaseerd. Art. 440 lid 2 Sv maakt een onderscheid tussen 
zelf afdoen, terugwijzen naar hetzelfde gerecht of verwijzen naar een ander. 
Het zelf afdoen wordt de Hoge Raad voorgeschreven voor het geval dat 
daarvoor geen nader onderzoek van de feiten nodig is. De inhoudelijke crite-
ria voor terugwijzen of verwijzen zijn in de huidige wet niet (meer) gege-
ven. 26 Het enige is, dat na vernietiging een uitspraak afkomstig van een 
rechtbank de zaak, als niet teruggewezen wordt, naar het hof gaat en niet 
naar een naburige rechtbank. Het systeem wordt vervolgens sluitend ge- 

22 Zie Kamerstukken II, 1997-1998, 26027, nr. 2 voor het voorstel, nr. 3, p. 13, voor de toe-
lichting, nr. 5, p. 6, voor de heroverweging en nr. 6 voor de nota van wijziging. 

23 Zie voor de stand eind jaren '80, HA. van Borselen en G. Mintjes, `Ambtshalve cassatie 
in strafzaken', in: CAM. Strijards C.a. De derde rechtsingang nader bekeken, Arnhem, 
Gouda Quint 1989, p. 29-51. 

24 Zie Van Dorst 1998 a.w., p.89. 
25 Zie Kamerstukken II, 1997-1998, 26 027, nr. 3, p. 13. 
26 Vervallen bij invoering van wetsvoorstel 25 240, Stb. 99,467. 

210 



maakt door de tussenzin, dat deze rechter met inachtneming van de uitspraak 
van de Hoge Raad opnieuw recht doet. Het resultaat moet immers zijn dat 
ofwel de Hoge Raad ofwel de rechter waarnaar de zaak wordt gezonden tot 
een juiste rechtstoepassing komen en een juiste beslissing in de zaak geven. 
Pas dan kan het suspensieve effect opgeheven en het resultaat van de straf-
zaak onherroepelijk en uitvoerbaar worden. 

2.3 	Verzet 

Ondanks dat het verzet een zeer gering aandeel heeft in de huidige straf-
rechtspleging kan een korte beschrijving van dit rechtsmiddel niet achterwe-
ge blijven. Historisch is het voor de distributie van rechtsmiddelen van be-
lang geweest27  en mede in het licht van de recente beperking van hoger be-
roep en cassatie is de plaats van het verzet stelselmatig belangrijker gewor-
den. De herbeoordeling na verzet is, zoals we nog zullen zien, in veel geval-
len met meer aan enig rechtsmiddel onderworpen. De getalsmatig geringe 
betekenis van het verzet wordt met name veroorzaakt door de wettelijke in-
greep in 1935, een bezuinigingsmaatregel die verzet beperkte tot de gevallen 
waarin geen hoger beroep mogelijk was. Voor die tijd was het niet ongebrui-
kelijk dat verzet en hoger beroep in een zaak cumuleerden en kwam de ver-
dachte dus tweemaal tegen de uitspraak in het geweer. Na deze wijziging 
vervult het hoger beroep in een groot aantal zaken de functie van het ver- 
zet. 28 

Het stelsel van gewone rechtsmiddelen 

Verzet is in het palet van de gewone rechtsmiddelen een voorziening 
met een afwijkende kleur. Het is slechts bedoeld voor een speciale categorie 
einduitspraken namelijk die welke bij verstek zijn gewezen. Bovendien heeft 
het instellen van verzet niet het devolutieve effect, dat de zaak naar een ho-
gere rechter gaat voor heroverweging. Een ontvankelijk verzet leidt tot een 
herleving van het rechtsgeding voor de rechter welke de aangevochten uit-
spraak heeft gegeven, aldus bepaalt art. 400 lid 3 Sv. Niettemin heeft het 
wetboek het verzet bij de gewone rechtsmiddelen ondergebracht, hetgeen 
met zich meebrengt, dat het rechtsmiddel wel suspensieve werking heeft. Tot 
daarop is beslist wordt de uitvoerbaarheid van het verstekvonnis opgeschort. 
Het verzet is beperkt tot de in eerste aanleg gewezen verstekvonnissen, die 
niet een vrijspraak van de hele tenlastelegging zijn. In die gevallen geldt dat 

27 Zie G. Knigge, 'Van afwezend gebleven verdachten', Groninger Opmerkingen en Mede-
delingen, IX (1992) p. 78-115. 

28 Van Dorst 1989, a.w., p. 92; H.G.M. Krabbe in het losbladig commentaar van A.L. Melai, 
Het Wetboek van Strafvordering, suppl. 111 (april 1999), aant. 1 bij art. 399-403 Sv. 
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een bezwaarlijke uitspraak is gedaan terwijI de verdachte nog niet van zijn 
aanwezigheidsrecht gebruik heeft gemaakt en ook art. 279 Sv — de verdedi-
ging door een advocaat — niet toegepast is. In bepaalde gevallen is de ver-
dachte van de veroordeling op de hoogte gebracht door een verstekmedede-
ling in de zin van art. 366 Sv. Wanneer echter de verdachte al op de hoogte 
was (door betekening of anderszins) moet hij op grond van die kennis tijdig 
verzet doen. 

Het verzet is niet ontvankelijk wanneer het wordt gedaan tegen een uit-
spraak waartegen hoger beroep open staat; art. 399 lid 3 S v. Dat komt er in 
het licht van de appeldrempels op neer, dat verzet open staat tegen vonnissen 
gewezen ter zake van overtredingen, waarin art. 9a Sr is toegepast of waarin 
geen hogere (of andere) straf is opgelegd dan een boete van E 25 (kanton-
rechter) of E 50 (rechtbank anderszins). In het bestaande stelsel heeft ook de 
officier van justitie in deze gevallen geen hoger beroep, waardoor concursus-
bepalingen onnodig zijn. 

Over de vraag of partieel verzet open staat is de wet niet duidelijk. 
Krabbe leidt uit het karakter van het verzet af dat een gedeeltelijke behande-
ling van de zaak na verzet uitgesloten moet worden geacht. 29  Dat zou alleen 
anders zijn als de verdachte in den zaak voor een misdrijf en een overtreding 
als gevoegde feiten vervolgd en veroordeeld wordt. Aangezien dan hoger 
beroep tegen veroordeling terzake van het misdrijf mogelijk is, moet voor de 
bepaling van het juiste rechtsmiddel de zaak gesplitst worden. Gaat het ech-
ter om meer overtredingen dan moet volgens Krabbe het verzet tot gevolg 
hebben dat de hele zaak opnieuw beoordeeld wordt, ook voor de cumulatie-
ve feiten waarvoor is vrijgesproken. Voor een gelijkschakeling van verzet en 
hoger beroep is naar zijn oordeel wetswijziging nodig. 3°  

Voor de nieuwe behandeling van de zaak moet de verdachte wel ver-
schijnen. Daartoe wordt hem de dag van behandeling aangezegd. Wanneer 
de verdachte niet verschenen is, kan de rechter bij gebleken verhindering de 
zaak aanhouden (art. 402 lid 2 Sv) om op een later tijdstip in tegenwoordig-
heid van de verdachte behandeld te worden. Is echter de dagaanzegging ge-
brelckig, dan wordt door de rechter een nieuwe rechtsdag bepaald, waarvoor 
de verdachte wederom een aanzegging ontvangt. Niet verschijnen op een 
geldige dagaanzegging, die heel goed niet in persoon gedaan kan zijn, leidt 
tot vervallen verklaring van het verzet. Daarmee wordt het verstekvonnis 
onhentepelijk. Op het voorbehoud, dat art. 402 lid 1 Sv voor cassatieberoep 
van het openbaar ministerie maakt komen we zo dadelijk terug. De enige wat 

29 Melai-Krabbe aant. 5 bij art. 399 Sv. 
30 In art. 399 Sv ontbreekt een toevoeging zoals in art. 404, laatste zin, Sv. 
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Net stelsel van gewone rechtsmiddelen 

de verdachte nog kan doen is cassatie instellen tegen de vervallen verklaring 
van het verzet. Dat vervult dan de functie van herstelmogelijkheid als de 
verdachte ten onrechte verstoken is van zijn verzetbehandeling. De Hoge 
Raad kan zo bewaken dat de verdachte ten minste een keer toegang tot een 
rechter geboden is voordat het vonnis onherroepelijk wordt. Het is tegelijk in 
veel gevallen de enige mogelijkheid. 

In zaken waarin verzet open staat is in de regel geen cassatie mogelijk. 
Niet alleen is de drempel voor cassatie hoger dan voor hoger beroep — E 250 
(art. 427 lid 2 Sv) — cassatie tegen rechtbankvonnissen is iiberhaupt niet mo-
gelijk (art. 404 lid 4 Sv). 31  Dat betekent, dat ook het openbaar ministerie niet 
in cassatie kan gaan tegen een verstekvonnis waartegen verzet open stond. 
Het voorbehoud van art. 402 lid 1 Sv is dan ook ten onrechte in de wet blij-
ven staan. Ook wanneer het verzet wel tot een behandeling van de zaak leidt 
staat daarna alleen een rechtsmiddel open als het vonnis wordt verzwaard tot 
boven de appeldrempel. Anders staat noch hoger beroep noch cassatie open. 
Dat is hoogstwaarschijnlijk de normale gang van zaken, aangezien de in-
breng van de verdachte in de zaak zelden tot strafverhoging zal leiden. Bo-
vendien spelen richtlijnen voor veel overtredingen een belangrijke rol. 

De behandeling en beslissing van het verzet geldt als een normale be-
handeling van de zaak alsof de verstekbehandeling niet heeft plaatsgevon-
den; art. 403 lid 1 Sv. Op het onderzoek ter terechtzitting moet de zaak weer 
in volle omvang behandeld worden. Het verstekvonnis moet echter niet ge-
negeerd worden. Wanneer de rechter na de behandeling geen behoefte heeft 
om daarvan af te wijken kan hij het verstekvonnis bekrachtigen. Bij geheel 
of gedeeltelijk andere uitkomsten gaat hij over tot partiele of gehele vernieti-
ging en doet opnieuw recht. De nieuwe beslissing, of het nu een belcrachti-
ging of een nieuwe beoordeling is, vormt processueel altijd een vooruitgang, 
omdat het tot stand gekomen is met inachtneming van het aanwezigheids-
recht van de verdachte en daaraan gekoppeld de andere verdedigingsrechten 
voor de zitting. In die zin vertonen ze een opmerkelijk contrast met de uit-
spraken die na twee maal verstek, in eerste aanleg en in appel, gewezen wor-
den. 

31 De uitzondering voor overtredingen van verordeningen van lagere overheden laten we hier 
buiten beschouwing. Die wordt genoemd in art. 404 lid 4 en 427 lid 3 Sv. 
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